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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΠΑΡΙΙ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΞΔΛΙΞΔΩΝ  

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΜΑΡΣΙΟ 2019 

 

1. Πνξεία Γαιιηθήο Οηθνλνκίαο  

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γαιιηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (INSEE), θαηά ην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ 2018, ην ΑΔΠ ηεο Γαιιίαο απμήζεθε κε ηνλ ίδην ξπζκφ φπσο θαη ην ηξίην 

ηξίκελν, ήηνη 0,3%. Γηα ην ζχλνιν ηνπ 2018, ε γαιιηθή νηθνλνκία αλαπηύρζεθε θαηά 1,6%, 

κεηά απφ άλνδν 2,3% έλα έηνο λσξίηεξα. Έηζη, ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο εκθάληζε ζεκαληηθή 

επηβξάδπλζε ην 2018 ζε ζχγθξηζε κε ην 2017. 

 Βαζηθφο παξάγνληαο πίζσ απφ ηελ επηβξάδπλζε απηή είλαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ησλ λνηθνθπξηώλ. Τπφ ηελ επίδξαζε, ρσξίο ακθηβνιία, ηνπ θηλήκαηνο ησλ “θίηξηλσλ γηιέθσλ”, 

ε θαηαλάισζε παξνπζηάδεη απφηνκε επηβξάδπλζε ην δ΄ ηξίκελν (0,0% απφ +0,4% ην γ΄ ηξίκελν 

2018). Ηδηαίηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ, απηή ππνρψξεζε θαηά -0,7% (απφ 

+0,3% ην πξνεγνχκελν ηξίκελν). πλνιηθά, ε ηειηθή εγρψξηα δήηεζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

απνζεκάησλ, επηβξαδχλζεθε, ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ κφιηο θαηά 0,1 κνλάδεο απφ 

+0,5 κνλάδεο ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. 

 ε επίπεδν έηνπο, ε θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ επηβξαδχλζεθε ειαθξψο ην 2018 ζε 

ζρέζε κε ην 2017 (+0,8%, απφ + 1,1%), ηδίσο ζηα αγαζά. 

 Αληίζεηα, ζεηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ εμαγσγώλ ζηελ αλάπηπμε θαηά ην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ 2018, νη νπνίεο ζεκείσζαλ έληνλε επηηάρπλζε (+2,4% απφ +0,2%), θπξίσο ιφγσ 

ησλ ζεκαληηθψλ εμαγσγψλ αεξνζθαθψλ θαη λαπηηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εηζαγσγέο αλέθακςαλ θαη 

απηέο απφηνκα, κεηά ηελ πηψζε πνπ είραλ ζεκεηψζεη ην ηξίην ηξίκελν (+1,6%, απφ -0,7%). 

πλνιηθά, ην εμσηεξηθφ εκπφξην ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε θαηά +0,2 κνλάδεο, απφ +0,3 

κνλάδεο ην ηξίην ηξίκελν. 

 ε επίπεδν έηνπο, νη εμαγσγέο επηβξαδχλζεθαλ ειαθξψο ζε ζρέζε κε ην 2017 (+3,1%, 

απφ +4,7%), ελψ νη εηζαγσγέο ζεκείσζαλ κεγαιχηεξε επηβξάδπλζε (+1,1%, απφ +4,1% ην 

2017). Ωο απνηέιεζκα, ην εμσηεξηθφ εκπφξην ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ 

ην 2018 απφ φ,ηη ην 2017 (+0,6 κνλάδεο, απφ +0,1 κνλάδεο ην 2017). 

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο, ε ζπλνιηθή παξαγσγή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

ζπλέρηζε λα απμάλεηαη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2018, αιιά κε ειαθξψο κηθξφηεξν ξπζκφ 

(+0,4%, απφ +0,5% ην ηξίην ηξίκελν). Δληνλφηεξε είλαη ε επηβξάδπλζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 

παξαγσγή αγαζψλ (+0,2%, απφ +0,5%), ελψ αληίζεηα δπλακηθή παξακέλεη ε παξνρή ππεξεζηψλ 
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(+0,5% ηα δχν ηειεπηαία ηξίκελα). Ζ κεηαπνίεζε εκθαλίδεη ζηαζηκφηεηα ην δ΄ ηξίκελν 2018 

(+0,1% απφ +0,6%). Ζ παξαγσγή δηπιηζηεξίσλ κεηψζεθε απφηνκα (-5,5% απφ +11,1%) ιφγσ 

ησλ θνηλσληθψλ θηλήζεσλ ην Ννέκβξην. ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

παξακέλεη ππνηνληθή (+0,3% ηα δχν ηειεπηαία ηξίκελα), ελψ ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ 

παξακέλεη ζηαζεξφο (-0,1% απφ +0,1%). 

 Καηά κέζν φξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε ζπλνιηθή παξαγσγή είλαη ιηγφηεξν 

δπλακηθή απφ φ,ηη ην 2017 (+2,0%, απφ +2,6%), ηδηαίηεξα ζηηο θαηαζθεπέο (+1,1% απφ +3,5%). 

Ζ κεηαπνίεζε εκθαλίδεη ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ζε ζρέζε κε ην 2017 (+0,8% απφ +2,4%), ελψ 

νη ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ ειαθξφηεξε επηβξάδπλζε (+2,3% απφ +2,8% ην 2017), ε νπνία 

αθνξά  θπξίσο ηηο κεηαθνξέο. 

 Σν ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2018, ν ζπλνιηθόο ζρεκαηηζκόο παγίνπ θεθαιαίνπ ήηαλ 

ππνηνληθφο (+0,2%, απφ +1,0% ην ηξίην ηξίκελν). Οη επελδύζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

επηβξαδχλζεθαλ (+0,3% απφ +1,7%), θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ αγνξψλ απηνθηλήησλ απφ 

ηηο εηαηξείεο. Δπηπιένλ, νη επελδχζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ ζπλέρηζαλ λα κεηψλνληαη (-0,4%, απφ -

0,1% ην πξνεγνχκελν ηξίκελν), θπξίσο ζηε ζηέγαζε. 

 Γηα ην ζχλνιν ηνπ 2018, ν ζπλνιηθφο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ ππνρψξεζε έληνλα 

(+2,9% κεηά + 4,7%), εηδηθά γηα ηα λνηθνθπξηά.  

2. Γηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο 

 Πνξεία δηκεξνύο εκπνξίνπ κεηαμύ Διιάδαο-Γαιιίαο θαηά ην 2018 

 Καηά ην 2018, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζεκείσζαλ ζεακαηηθή αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

31% ζε ζρέζε κε ην 2017, μεπεξλψληαο ην 1 δηζ. επξψ, θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 1.017 εθαη. 

επξψ, απφ 777 εθαη. επξψ ην 2017. Σν δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο – Γαιιίαο παξνπζίαζε αχμεζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 9,8%, κε ηνλ όγθν εκπνξίνπ λα δηακνξθψλεηαη ζε 3,2 δηζ. επξψ,  ζχκθσλα κε 

πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο  πνπ επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο. 

 Οη εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο απφ ηε Γαιιία θηλήζεθαλ θαη απηέο αλνδηθά θαηά 2% θαη 

αλήιζαλ ζε 2,19 δηζ. επξψ. Σν εκπνξηθό ηζνδύγην παξακέλεη ειιεηκκαηηθφ γηα ηε ρψξα καο, 

σζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο βειηηψζεθε 

ζεκαληηθά θαη αλήιζε ζε 46,5% (απφ 36,2% ην 2017). 

Γηκεξέο εκπόξην Διιάδαο – Γαιιίαο 2018 (ζε επξψ) 

   Πεγή: Eurostat, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ 

 Α. Διιεληθέο εμαγσγέο ζηε Γαιιία 

 Όζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζε 4ςήθηα αλάιπζε, ηελ πξψηε 

ζέζε κεηαμχ ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαηαιακβάλνπλ ηα ζπζθεπαζκέλα θάξκαθα (ΚΟ 

3004), κε κεξίδην 24,8%, θαη ζεακαηηθή αχμεζε θαηά 152%, θζάλνληαο ηα 252 εθ. επξψ (απφ 

100 εθ. επξψ).  ηε 2
ε
 ζέζε βξίζθνληαη νη πιάθεο θαη ηαηλίεο από αξγίιην (ΚΟ 7606), ε αμία 

ησλ νπνίσλ αλήιζε ζε 73 εθ. επξψ, θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 7,2% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Γαιιία. Αθνινπζνχλ ηα λσπά ςάξηα (ΚΟ 0302) κε χςνο 

2018 2017 Μεηαβνιή

1.017.602.950 777.011.049 30,96%

2.189.221.211 2.145.092.220 2,06%

Όγθνο Δκπνξίνπ 3.206.824.161 2.922.103.269 9,74%

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην -1.171.618.261 -1.368.081.171 -14,36%

Διι. Δμαγσγέο

Διι. Δηζαγσγέο
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εμαγσγψλ 55,7 εθ. επξψ θαη κεξίδην 5,5% θαη νη ζσιήλεο από ραιθό (ΚΟ 7411) κε εμαγσγέο 

χςνπο 54 εθ. επξψ θαη κεξίδην 5,3%. Σελ πξψηε πεληάδα ζπκπιεξψλνπλ ηα ιάδηα από 

πεηξέιαην (ΚΟ 2710) κε αμία εμαγσγψλ 42 εθ. επξψ θαη κεξίδην 4,2%. εκεηψλνπκε φηη ηα 20 

πξώηα ειιεληθά εμαγόκελα πξντόληα πξνο ηε Γαιιία, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 69,6% ησλ 

ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε ρψξα παξνπζηάδνπλ εληππσζηαθή κέζε αύμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 44,4%.  

 Μεηαμχ ησλ πξντφλησλ κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο θαηά ην 2018, εθηφο απφ ηα 

ζπζθεπαζκέλα θάξκαθα, πεξηιακβάλνληαη ηα πεηξειαηνεηδή (ΚΟ 2710), νη εμαγσγέο ησλ 

νπνίσλ απμήζεθαλ θαηά 117%, ηα πνιπκεξή ηνπ ζηπξνιίνπ (ΚΟ 3903) κε αχμεζε 71,6% θαη 

αμία εμαγσγψλ 14,5 εθ. επξψ, ηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (ΚΟ 2106) κε αχμεζε 58,2% 

θαη αμία 11,5 εθ. επξψ, ηα θύιια θαη ηαηλίεο από αξγίιην (ΚΟ 7607) κε αχμεζε 48,5% θαη 

αμία 18,6 εθ. επξψ, νη ζπζθεπέο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ επεμεξγαζία πιψλ κε κεζφδνπο πνπ 

απαηηνχλ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο (ΚΟ 8419) κε αχμεζε 32,5% θαη αμία 8,5 εθ. επξψ, νη 

θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ (ΚΟ 2008) κε αχμεζε 23% θαη αμία 39 

εθ. επξψ, ηα ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα (ΚΟ 2005) κε αχμεζε 15,7% θαη 

αμία 9,7 εθ επξψ, αιιά θαη νη νίλνη, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ δηπιαζηάζηεθαλ ζε αμία (αχμεζε 

98,4%) απφ 3,5 ζε 6,9 εθ. επξψ, θαηαιακβάλνληαο ηελ 22ε ζέζε κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ 

εμαγφκελσλ πξντφλησλ.  

 Αληηζέησο, απφ ηα πξντφληα πνπ παξνπζίαζαλ ειαθξά ππνρψξεζε ζπγθξαηνχληαη ηα 

λσπά ςάξηα (ΚΟ 0302), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ κεηψζεθαλ θαηά 3,7% θαη αλήιζαλ ζε 55,7 

εθ. επξψ θαη ην ειαηόιαδν (ΚΟ 1509) θαηά 3,13% κε αμία εμαγσγψλ 9 εθ. επξψ. 

 Β. Διιεληθέο εηζαγσγέο από ηε Γαιιία 

 Απφ ηελ πιεπξά ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ απφ ηε Γαιιία, ηελ 1
ε
 ζέζε 

θαηαιακβάλνπλ ηα θάξκαθα (ΚΟ 3004) κε κεξίδην 9% θαη αμία 200 εθ. επξψ. Αθνινπζνχλ ηα 

λσπά θξέαηα βννεηδψλ (ΚΟ 0201) κε κεξίδην 7,7% θαη αμία 168 εθ. επξψ, ηα πιαηέα πξντφληα 

έιαζεο απφ ζίδεξν (ΚΟ 7208) κε κεξίδην 5,3% θαη αμία 116,3 εθ. επξψ, ηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα (ΚΟ 8703) κε κεξίδην 4,8% θαη αμία 106,2 εθ. επξψ θαη ηα πξντφληα νκνξθηάο 

(ΚΟ 3304) κε κεξίδην 3% θαη αμία 67 εθ. επξψ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα 

20 πξψηα γαιιηθά πξντφληα πνπ εηζήγαγε ε ρψξα καο ην 2018, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 47,3% 

ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ απφ ηε Γαιιία. 

 Ζ εληππσζηαθφηεξε αχμεζε, απφ πιεπξάο εηζαγσγψλ, ζεκεηψζεθε ζηα πιαηέα πξντφληα 

έιαζεο απφ ζίδεξν (ΚΟ 7208), ε αμία ησλ εηζαγσγψλ ησλ νπνίσλ ππεξδηπιαζηάζηεθε, ζηα 

επηβαηηθά απηνθίλεηα (ΚΟ 8703) θαηά 42% θαη ηα εμαξηήκαηα θαη κέξε απηψλ (ΚΟ 8708) 

θαηά 36%, θαζψο θαη ζηηο ζαιακεγνχο θαη άιια πινία αλαςπρήο (ΚΟ 8903) θαηά 33%. 

  

3. Οηθνλνκηθέο  εηδήζεηο 

 Αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ νκίινπ ADP (Aéroports de Paris)  

 ην πιαίζην ηεο δεχηεξεο εμέηαζεο ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηνλ 

Μεηαζρεκαηηζκφ ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des 

Entreprises – PACTE) απφ ηε Γαιιηθή Δζλνζπλέιεπζε, ην νπνίν είρε παξνπζηάζεη ν Γάιινο 

Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Bruno Le Maire ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ ζηηο 
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18.06.2018, ςεθίζηεθε ηελ Πέκπηε 14.03, ην άξζξν 44 ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ λφκνπ ζρεηηθά κε 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ νκίινπ ADP (Aéroports de Paris).    

 ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ είλαη ε θαηάξγεζε ηεο απαίηεζεο γηα ην θξάηνο λα θαηέρεη 

ην πιεηνςεθηθφ παθέην ηεο ADP (επί ηνπ παξφληνο 50,63%, αμίαο πεξίπνπ 9,5 δηζ. επξψ), 

αλνίγνληαο έηζη ην δξφκν γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ νκίινπ. Σα έζνδα απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

ζα δηαηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Σακείνπ γηα ηελ Καηλνηνκία θαη ηε βηνκεραλία πνπ 

εγθαηλίαζε ε Γαιιηθή Κπβέξλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2018. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο ADP έρεη ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ αεξνδξνκίσλ ηνπ Παξηζηνχ Charles de Gaulle, Orly 

θαη Le Bourget, θαζψο θαη δέθα αεξνδξνκίσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ile-de-France.  

 Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δελ είλαη αθφκε γλσζηέο, σζηφζν, ε άδεηα 

εθκεηάιιεπζεο ησλ αεξνδξνκίσλ ζα έρεη κέγηζηε δηάξθεηα 70 εηψλ, κεηά ηελ νπνία ην θξάηνο 

κπνξεί λα αλαθηήζεη ηελ πιήξε ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη ησλ ππνδνκψλ.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ςεθίζηεθε κεηά απφ πνιχσξε ζπδήηεζε 

ηα μεκεξψκαηα ηνπ αββάηνπ 16/03, θαη αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη ζηε Γεξνπζία ζηηο 9 

Απξηιίνπ, πξηλ απφ ηελ ηειηθή έγθξηζή ηνπ απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε, ε νπνία έρεη ηνλ ηειεπηαίν 

ιφγν. 

 εκεηψλνπκε φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε Έλσζε Γαιιηθψλ 

Αεξνδξνκίσλ (UAF) θαηά ηε ζπδήηεζε ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηελ Πέκπηε, 14/03, ν αξηζκφο ησλ 

επηβαηψλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ζηα γαιιηθά αεξνδξφκηα, ζε αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

πηήζεσλ, ν νπνίνο κεηψλεηαη ζπλερψο. Ζ γαιιηθή αγνξά αεξνκεηαθνξψλ εμαθνινπζεί λα είλαη 

δπλακηθή, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηθέξεηεο, κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ λα εκθαλίδεη αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 4,8% ην 2018, ήηνη 9,3 εθαη. πεξηζζφηεξνπο επηβάηεο απφ ην 2017, θζάλνληαο 

ζπλνιηθά ηνπο 206,4 εθ. επηβάηεο. Ωζηφζν, ε γαιιηθή αλάπηπμε παξακέλεη ρακειφηεξε απφ 

απηή ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ ηεο (5,4% ζηελ Δ.Δ.), ελψ ην κεξίδην ηνπ γαιιηθνχ ζηφινπ 

ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη (ζην 41,1% ην 2018 απφ 42,1% ην 2017).  

 Παξφιν πνπ ηα δχν αεξνδξφκηα ηνπ Παξηζηνχ εμαθνινπζνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 

51% ηεο θπθινθνξίαο, ε αλάπηπμε ηεο θίλεζεο ζε απηά είλαη ππνδηπιάζηα απηήο ησλ κεγάισλ 

πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ (6,6% έλαληη 3,8% ζην Παξίζη), κε ηα αεξνδξφκηα ηεο Νάληεο 

(+12,9% ζε 6,2 εθ. επηβάηεο), ηεο Μπνξληφ (+9,3% ζε 6,8 εθ.) θαη ηεο Λπψλ (+7,4% ζε 11 εθ.) 

λα απνηεινχλ ηνπο “πξσηαζιεηέο” ηεο αλάπηπμεο.  

 Απώιεηεο ύςνπο 0,6% ηνπ ΑΔΠ γηα ηε Γαιιία ζε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ζρεηηθά 

κε ην Brexit 

 Σν Δζληθφ Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο Γαιιίαο (INSEE) 

δεκνζίεπζε ζηηο 19/03 κειέηε ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ Brexit ζηε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ θ-κ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηε ζθνπηά ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ. Κεληξηθή ηδέα ηε 

κειέηεο είλαη φηη ην Brexit ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ δαζκψλ κεηαμχ ηνπ Ζλ. Βαζηιείνπ θαη 

ησλ εηαίξσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ ζα επεξεάζεη ην εκπφξην. Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ε κειέηε ιακβάλεη ππφςε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ αιπζίδσλ αμίαο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ 

θαηαλνκή ησλ επηπηψζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ εηαίξσλ ηνπ Ζλ. Βαζηιείνπ. 

 ην πιαίζην απηφ, ε κειέηε πξνζπαζεί λα πνζνηηθνπνηήζεη ηε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ησλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ ελφςεη ηεο εμφδνπ ηνπ Ζ.Β. απφ ηελ Δ.Δ. Γχν είλαη ηα πξνβιεπφκελα 

ζελάξηα: ην πξψην, έλα ήπην Brexit φπνπ Ζλ. Βαζίιεην θαη Δ.Δ. θαηαθέξλνπλ λα επηθπξψζνπλ 

κία ζπκθσλία πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη κία κεηαβαηηθή πεξίνδν έσο ην ηέινο ηνπ 2020, πξηλ απφ 

ηελ αχμεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, νη νπνίνη ζα είλαη ίδηνη κε απηνχο πνπ ηζρχνπλ ζην 
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εκπφξην κε ηε Ννξβεγία. Σν δεχηεξν, έλα “ζθιεξό” Brexit φπνπ νη δχν πιεπξέο δελ 

θαηαθέξλνπλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία, θαη φπνπ νη ηεισλεηαθνί δαζκνί πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ είλαη εθείλνη πνπ δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ. 

 Σν κέγεζνο ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθαιέζεη ην Brexit ζηνπο εκπνξηθνχο 

εηαίξνπο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 

κεξίδην πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη εμαγσγέο ηεο θάζε ρψξαο πξνο ην Ζλ. Βαζίιεην ζην ΑΔΠ ηνπο, 

αιιά θαη ε ζχλζεζε ησλ εμαγσγψλ απηψλ, θαζψο νη ρψξεο κε πεξηζζφηεξεο εμαγσγέο πξντφλησλ 

αλακέλεηαη λα πιεγνχλ πεξηζζφηεξν απφ εθείλεο πνπ εμάγνπλ θπξίσο ππεξεζίεο, δεδνκέλνπ φηη 

ηα αγξνηηθά θαη βηνκεραληθά πξντφληα είλαη απηά ζηα νπνία ζα απμεζνχλ θπξίσο νη δαζκνί. 

 Έηζη, φπνην ζελάξην θαη λα επηθξαηήζεη ηειηθψο, ε κειέηε θαηαιήγεη φηη ε Ηξιαλδία 

αλακέλεηαη λα ππνζηεί ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο απφ ην Brexit, κε ην ΑΔΠ ηεο λα κεηψλεηαη 

απφ 1,4% έσο 4,1%, ε Σζερία ζα έρεη απψιεηεο κεηαμχ 0,7% θαη 1,0%, ην βειγηθφ ΑΔΠ ζα 

κεησζεί κεηαμχ 0,5% θαη 1,1% θαη ην νιιαλδηθφ ΑΔΠ κεηαμχ 0,5% θαη 1,0%. Ζ Γεξκαλία ζα 

είλαη ε πέκπηε ζηε ζεηξά ρψξα, κε ην ΑΔΠ ηεο λα ράλεη κεηαμχ 0,5% θαη 0,9%. Ζ Γαιιία, φπσο 

ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία, ζα επεξεαζηεί ζρεηηθά ιηγφηεξν: απφ -0,3% ηνπ ΑΔΠ ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ήπηνπ Brexit, έσο -0,6% ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζθιεξνχ Brexit. Σέινο, ε επίδξαζε ηνπ Brexit 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Κίλα αλακέλεηαη λα είλαη ζρεδφλ κεδεληθή (κεηαμχ 0,0% θαη -

0,1%). Ζ έθζεζε δελ θάλεη αλαθνξά ζηελ Διιάδα. 

 Ζ ρακειή επίδξαζε ηνπ Brexit ζηε Γαιιία εμεγείηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη νη 

ππεξεζίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 42,9% ησλ εμαγσγψλ ηεο πξνο ην Ζλ. Βαζίιεην. Απηφ ηζρχεη 

ηδηαίηεξα γηα ην Λνπμεκβνχξγν, ηνπ νπνίνπ νη ππεξεζίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 91,2% ησλ 

εμαγσγψλ πξνο ην Ζ.Β. Έηζη, παξφιν πνπ νη εμαγσγέο πξνο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 5,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζα 

κεησλφηαλ κφλν θαηά 0,2%. Ωζηφζν, πηζαλνί κε δαζκνινγηθνί θξαγκνί, δπλεηηθά ζεκαληηθνί 

γηα ηηο ππεξεζίεο, ζα κπνξνχζαλ λα δηπιαζηάζνπλ απηά ηα απνηειέζκαηα. 

 Οιφθιεξε ε κειέηε βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν 

https://insee.fr/fr/statistiques/fichier/3898017/032019_dossier2.pdf.  

 Δθδήισζε ηνπ MEDEF γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ BREXIT - Δλεκέξσζε ησλ  

επηρεηξήζεσλ 

 ηηο 8 Μαξηίνπ 2019 ν γαιιηθφο ζχλδεζκνο εξγνδνηψλ MEDEF δηνξγάλσζε 

ελεκεξσηηθή εθδήισζε  γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ BREXIT, επηρεηξψληαο κηα ηειηθή επηζθόπεζε 

-πξν ηεο 29 Μαξηίνπ 2019- ησλ πξνεηνηκαζηώλ γηα ηνλ κεηξηαζκό ησλ επηπηώζεσλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σα θχξηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ εθδήισζε 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ έμνδν ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ Δ.Δ. φζνλ 

αθνξά ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, ηελ επάξθεηα ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ ππφ ηα λέα 

δεδνκέλα, ηελ παξερφκελε θάιπςε απφ ηξέρνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ 

επσλπκίεο, ζπζθεπαζία θαη εηηθέηεο πξντφλησλ, ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

ησλ επξεζηηερληψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ, ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ειεχζεξε δηακνλή θαη εξγαζία ησλ πνιηηψλ Γαιιίαο θαη Ζλ. Βαζηιείνπ. Καηά 

ην ζπλέδξην, εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ βξεηαληθψλ θαη γαιιηθψλ ππνπξγείσλ θαη αξρψλ 

θιήζεθαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε πνιπάξηζκα εξσηήκαηα επηρεηξεζηαθήο θχζεο πνπ έζεζαλ 

νη Γάιινη επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη, ζεκεησηένλ, ζπκκεηείραλ ζε κεγάιν αξηζκφ, γεκίδνληαο 

αζθπθηηθά ην ρψξν δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο.       

https://insee.fr/fr/statistiques/fichier/3898017/032019_dossier2.pdf
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 Δλδηάκεζε Έθζεζε ΟΟΑ γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο 

 χκθσλα κε ηελ Δλδηάκεζε Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο (OECD Interim Economic Outlook) πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 06/03, ε παγθφζκηα 

αλάπηπμε ζπλερίδεη λα ράλεη ηε δπλακηθή ηεο θαη αλακέλεηαη λα επηβξαδπλζεί πεξαηηέξσ ζην 

3,3% ην 2019 θαη ζην 3,4% ην 2020, απφ 3,6% ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 ε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε Έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνλ Ννέκβξην 2018, ε 

αλάπηπμε έρεη αλαζεσξεζεί πξνο ηα θάησ γηα φιεο ζρεδφλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπ G20, κε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο αλαζεσξήζεηο ζηελ Δπξσδψλε, ηδίσο γηα ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία, θαζψο θαη γηα 

ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν Καλαδάο θαη ε Σνπξθία. 

 Γηα ηε Γαιιία, ε Έθζεζε πξνβιέπεη επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ζην 1,3% γηα ην 2019 

θαη ην 2020, απφ 1,5% ην 2018. Ζ αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ απφ ηελ πξνεγνχκελε Οηθνλνκηθή 

Έθζεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 αλέξρεηαη ζε -0,3 κνλάδεο θαη είλαη ζρεηηθά κηθξή ζε ζρέζε κε 

απηέο ησλ άιισλ ρσξψλ. εκεηψλνπκε φηη ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Γαιιίαο, ην 2019 ε 

γαιιηθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί κε ηνλ ίδην ξπζκφ φπσο θαη ην 2018, ήηνη 1,5%, 

ελψ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, βάζεη 

ησλ νπνίσλ θαηαξηίζηεθε θαη ν πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2019, ην γαιιηθφ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θαηά 1,7% ην ηξέρνλ έηνο.  

 Ωο θχξηνπο ιφγνπο πίζσ απφ ηελ αλακελφκελε επηβξάδπλζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, 

ε Έθζεζε αλαθέξεη ηελ επηβξάδπλζε ηεο θηλεδηθήο θαη ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, ηελ πςειή 

πνιηηηθή αβεβαηφηεηα θαη ηνπο θηλδχλνπο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ηηο ζπλερηδφκελεο 

εκπνξηθέο εληάζεηο θαη ηελ πεξαηηέξσ δηάβξσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ζηελ Κίλα αλακέλεηαη λα επηβξαδπλζεί ζηαδηαθά ζε 

6% έσο ην 2020, κε ηα λέα κέηξα πνιηηηθήο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί λα αληηζηαζκίδνπλ κεξηθψο ηηο 

αλεπαξθείο εκπνξηθέο εμειίμεηο. Ωζηφζν, κηα εληνλφηεξε επηβξάδπλζε ζηελ Κίλα ζα επεξεάζεη 

ηελ αλάπηπμε θαη ηηο εκπνξηθέο πξννπηηθέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σαπηφρξνλα, ε πνιηηηθή 

αβεβαηφηεηα παξακέλεη ζηελ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Brexit, φπνπ κία άηαθηε 

έμνδνο ζα απμήζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο γηα ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο.  

 Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ επηβξαδχλζεθε ζεκαληηθά, ζε πεξίπνπ 4% ην 2018 

απφ 5,25% ην 2017, κε ηνπο εκπνξηθνχο πεξηνξηζκνχο λα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα 

επελδπηηθά ζρέδηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε, ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ έρεη 

νπζηαζηηθά ζηακαηήζεη, αληαλαθιψληαο ηελ επηβξάδπλζε ηφζν ηεο εμσηεξηθήο φζν θαη ηεο 

εζσηεξηθήο δήηεζεο, κε ηνπο θπξηφηεξνπο δείθηεο λα ππνδειψλνπλ φηη νη βξαρππξφζεζκεο 

εκπνξηθέο πξννπηηθέο είλαη αδχλακεο.  

 Ζ Έθζεζε θαιεί ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο λα παξακείλνπλ ππνζηεξηθηηθέο, ηνλίδνληαο, 

σζηφζν, φηη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα επηιχζεη ηελ χθεζε ζηελ 

Δπξψπε ή λα βειηηψζεη ηηο βξαρπ-κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Απαηηνχληαη 

ζπληνληζκέλεο δξάζεηο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε 

Εψλε ηνπ Δπξψ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ηα θίλεηξα γηα επελδχζεηο θαη λα μεπεξαζηνχλ νη 

δηπιέο πξνθιήζεηο ηεο ηζρλήο βξαρππξφζεζκεο δήηεζεο θαη ησλ αζζελψλ αλαπηπμηαθψλ 

πξννπηηθψλ, λα ελδπλακσζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη λα ηνλσζεί ε κεζνπξφζεζκε αχμεζε ησλ 

κηζζψλ. 
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4. Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο 

 Διιεληθή δηάθξηζε, start-up εηαηξείαο, ζε δηαγσληζκό ηνπ Πξνγξάκκαηνο “Paris 

Landing Pack_Explore” ηνπ θνξέα “Paris & Co” 

 Ζ ειιεληθή λενθπήο επηρείξεζε “Parity Platform” (https://www.parityplatform.com/) 

επειέγε κεηαμχ άλσ ησλ 100 ππνςεθηνηήησλ κέζα απφ ην δηαγσληζκφ ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο 

ηνπ Γήκνπ Παξηζίσλ “Paris & Co” γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην Πξφγξακκα Δπηηάρπλζεο 

Νενζχζηαησλ Δπηρεηξήζεσλ (Business Acceleration Program) “Paris Landing Pack_Explore”.  

 Ζ “Parity Platform” δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ηερλνινγηψλ (FinTech), αλαπηχζζνληαο ιχζεηο ινγηζκηθνχ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηαθψλ 

έξγσλ, νη νπνίεο δίλνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε επελδχζεηο ζε 

πξάζηλεο ηερλνινγίεο (GreenTech), εμαζθαιίδνληαο πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ – κέζα απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ κεζαδφλησλ – γηα ηνπο επελδπηέο. 

 Σν πξφγξακκα, δηάξθεηαο ελφο κήλα, πνπ πινπνηήζεθε ηνλ Μάξηην 2019 ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ζεξκνθνηηίδαο Comet ζην Παξίζη, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

επηιερζείζεο λενθπείο επηρεηξήζεηο λα αλαθαιχςνπλ ηε γαιιηθή αγνξά, λα κάζνπλ ηνπο ηξφπνπο 

πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ δπλεηηθέο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο ζηε Γαιιία, αιιά θαη λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε άιιεο start-ups απφ φιν ηνλ θφζκν, αλαθαιχπηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηνλ θφζκν ηεο θαηλνηνκίαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο ηεο Γαιιίαο. Οη επηιερζείζεο λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ επίζεο πξφζβαζε ζε έλα πιήξεο παθέην εξγαιείσλ-επηρεηξεκαηηθψλ νδεγψλ 

ηεο Γαιιίαο κέζσ πνηθίισλ ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ δηθηχσζεο. ηφρνο είλαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ηελ θαηλνηφκα επηρείξεζή ηνπο νξαηή, 

λα πξνζειθχζνπλ Γάιινπο θαη γεληθφηεξα Δπξσπαίνπο πειάηεο θαζψο θαη λα επηηχρνπλ ζην 

Παξίζη.  

 Δθηφο απφ ηελ ειιεληθή start-up, ζην πξφγξακκα επειέγεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ επηπιένλ 

11 λενθπείο επηρεηξήζεηο απφ ηε Γεξκαλία (e-bot7 θαη BESPACED), ηελ Διβεηία (Totemi θαη 

Cortexia), ην Ζλ. Βαζίιεην (Twisted Mirror Films Ltd.), ηελ Κίλα (D3 Eurostreet), ηε Ρνπκαλία 

(See You There (SYT)), ηε ελεγάιε (BY FILLING), ηελ Σατβάλ (Ubiik) θαη ηελ Σπλεζία 

(Evey). Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηνλ ζχλδεζκν 

https://comet.parisandco.com/News/Paris-Landing-Pack_Explore-season-8-and-the-winners-are.  

 Δπέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ λαπηηιηαθήο εηαηξείαο CMA CGM ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 Με ζηφρν ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γαιιηθήο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο CMA 

CGM ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (logistics), ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζηηο 12/02, ζε 

θηιηθή δεκφζηα πξφηαζε εμαγνξάο ηεο ειβεηηθήο Ceva Logistics, ε νπνία ζα δηαξθέζεη έσο ηηο 

12 Μαξηίνπ η.έ. Ζ CMA CGM πξνζθέξεη 30 ειβεηηθά θξάγθα αλά κεηνρή, ηνπνζεηψληαο ηελ 

αμία ηεο ειβεηηθήο εηαηξείαο ζηα 1,66 δηζ. ειβεηηθά θξάγθα (1,46 δηζ. επξψ). 

  Ζ Ceva Logistics ζα δηαηεξεζεί σο αλεμάξηεηε νληφηεηα κε ην εκπνξηθφ ηεο ζήκα, ελψ 

νη κεηνρέο ηεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Επξίρεο ζα παξακείλνπλ σο έρνπλ. Ζ 

ελνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δχν εηαηξεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020. 

Ωζηφζν, νη δχν εηαηξίεο ζα παξακείλνπλ αλεμάξηεηεο σο πξνο ηελ νξγάλσζή ηνπο, αιιά θαη κε 

έληνλε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο. 

 Ο ηνκέαο ησλ logistics (εθνδηαζηηθή αιπζίδα) απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο   ηεο εηαηξίαο CMA CGM, ζχκθσλα κε ηνλ Γ/ληα χκβνπιν απηήο θ. Rodolphe 

https://www.parityplatform.com/
https://comet.parisandco.com/News/Paris-Landing-Pack_Explore-season-8-and-the-winners-are
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Saadé, ε νπνία αλαδεηνχζε θαηάιιειν ζπλεξγάηε γηα λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. ην 

πιαίζην απηφ, επειέγε ε εηαηξεία Ceva Logistics, ζηελ νπνία ε CMA CGM θαηείρε ήδε ην 33%, 

θαη ε νπνία αληαπνθξηλφηαλ ζεκαληηθά ζηα θξηηήξηα ηνπ νκίινπ, δηαζέηνληαο παγθφζκηα 

παξνπζία, θχθιν εξγαζηψλ 7 δηζ. δνι. θαη πεξί ηνπο 60.000 εξγαδνκέλνπο. Μέζα απφ ηελ 

εμαγνξά, ε CMA CGM ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο 

κεηαθνξάο θαη πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ αλαρψξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ έσο ηνλ 

ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο. 

 Ζ γαιιηθή εηαηξεία πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ζηελ Ceva Logistics φιε ηελ ηερλνγλσζία 

ηεο , πξνθεηκέλνπ λα ηελ εληζρχζεη θαη λα ηελ επαλαθέξεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο CMA CGM, εηαηξείαο logistics CCLog, ζα κεηαθεξζνχλ 

ζηελ Ceva, νχησο ψζηε λα επσθειεζεί απφ κηα ηζρπξή παξνπζία ζηε Γαιιία θαη ζε άιιεο ρψξεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Γηνξηζκόο λένπ Πξνέδξνπ θαη Γ/ληνο πκβνύινπ ζηε Renault 

 Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Renault ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2019, 

απνθαζίζηεθε ν δηνξηζκφο λένπ Πξνέδξνπ γηα ηνλ Όκηιν, θαζψο θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. ηε 

ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπνζεηήζεθε ν Jean-Dominique Senard, πξψελ Πξφεδξνο ηεο γλσζηήο 

εηαηξείαο ειαζηηθψλ Michelin, ελψ ηελ ζέζε ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ θαηέιαβε ν Thierry Bolloré, 

ην Νν.2 ηεο εηαηξείαο επί ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Carlos Ghosn. 

 χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Οκίινπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηζπκεί λα 

επηβιέπεη ελεξγά ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλνπξαμίαο Renault-Nissan-Mitsubishi (Alliance) θαη 

απνθάζηζε λα αλαζέζεη ζηνλ Πξφεδξν ηελ πιήξε επζχλε ηεο δηεχζπλζεο ηεο θνηλνπξαμίαο απφ 

ηελ πιεπξά ηεο Renault, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Renault ζα είλαη ν βαζηθφο ζπλνκηιεηήο κε ηνπο 

Ηάπσλεο εηαίξνπο θαη ηνπο άιινπο εηαίξνπο ηεο ζπκκαρίαο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ζηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ εμέιημε ηεο πκκαρίαο θαη ζα είλαη ν θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο Renault ζηα 

δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο πκκαρίαο θαη ηεο Nissan. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζα ζπληνλίδεη γηα ηελ Renault ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πκκαρίαο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα ππφ 

ηελ εμνπζία ηνπ Πξνέδξνπ. 

 Ζ ηνπνζέηεζε 'δηθέθαιεο' δηαθπβέξλεζεο ζηελ εηαηξεία θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ γαιιηθνχ θξάηνπο, πνπ απνηειεί θχξην κέηνρν ηεο Renault κε κεξίδην 15%. 

χκθσλα κε ηνλ θπβεξλεηηθφ εθπξφζσπν Benjamin Griveaux, ε επηινγή ησλ δχν απηψλ 

πξνζψπσλ έγηλε ιφγσ ηεο επηζπκίαο λα ππάξμεη έλαο ιεηηνπξγηθφο Γ/λσλ χκβνπινο, θαζψο ε 

δηαρείξηζε κίαο ηφζν κεγάιεο εηαηξείαο είλαη πνιχ απαηηεηηθή, θαη έλαο Πξφεδξνο κε κηα 

ζηξαηεγηθή γηα ηνλ Όκηιν θαη κε ηελ απνζηνιή λα εληζρχζεη θαη λα εδξαηψζεη ηε πκκαρία.  

 Παξφιν πνπ ε Γαιιία επηζπκεί ν λένο Πξφεδξνο ηεο Renault λα αλαιάβεη θαη ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο πκκαρίαο Renault-Nissan-Mitsubishi, ε απφθαζε απηή δελ αλακέλεηαη λα 

ιεθζεί ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, αιιά ηνπνζεηείηαη κάιινλ πξνο ηνλ Ηνχλην η.έ.  

 Παύζε παξαγσγήο αεξνζθαθώλ Airbus ηύπνπ Α380 από ην 2021 

 ηηο 14/02 αλαθνηλψζεθε απφ ηε γαιιν-γεξκαληθή εηαηξεία Airbus ε παχζε ηεο 

παξαγσγήο ησλ αεξνζθαθψλ ηχπνπ Α380 εληφο 2 εηψλ, δειαδή ην 2021. Αθνξκή ζηάζεθε ε 

απφθαζε ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Emirates λα αθπξψζεη ηηο 39 απφ ηηο 53 ππνιεηπφκελεο 

παξαγγειίεο αεξνζθαθψλ Α380, κε απνηέιεζκα ν θαηαζθεπαζηήο λα πξέπεη λα παξαδψζεη 14 

αθφκε αεξνζθάθε ζηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία εληφο ησλ επφκελσλ 2 εηψλ. Ωο απνηέιεζκα θαη 
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δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία δελ είρε ιάβεη άιιεο παξαγγειίεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

αεξνζθαθψλ, απνθαζίζηεθε ε παχζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ην 2021.  

 χκθσλα κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο εηαηξείαο θ. Tom Enders, νη πθηζηάκελεο 

παξαγγειίεο ηεο εηαηξείαο δελ επαξθνχλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο ηνπ Α380 παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο εηαηξείαο λα ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο αεξνκεηαθνξείο ηα ηειεπηαία έηε. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην, ην Α380 απνηειεί εμαηξεηηθφ κεραληθφ θαη βηνκεραληθφ επίηεπγκα πνπ 

θέξδηζε ηνπο επηβάηεο ζε φινλ ηνλ θφζκν. Όπσο αλέθεξε, ε εηαηξεία ζα ζπλερίζεη λα 

ππνζηεξίδεη ηα αεξνζθάθε πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί ζε θπθινθνξία.  

 εκεηψλεηαη φηη ην αεξνζθάθνο Α380, ην νπνίν έρεη ζπκπιεξψζεη δψδεθα ρξφληα απφ 

ηελ πξψηε εκπνξηθή ηνπ πηήζε, ζεσξήζεθε ππεξβνιηθά αθξηβφ, κεγάιν θαη δαπαλεξφ απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη δελ θαηάθεξε λα δηεηζδχζεη πξαγκαηηθά ζηελ αγνξά. 

Απφ ηα πξψηα έηε κεηά ηελ εκθάληζή ηνπ, πνιιέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ππαλαρψξεζαλ ζηηο 

παξαγγειίεο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα θαηαξηηζζεί ζεκαληηθφο θαηάινγνο αθπξψζεσλ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 97 αεξνζθάθε κέρξη ζήκεξα, θπξίσο ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο 

ηνπ 2008-2009, ηεο εκθάληζεο λέσλ κνληέισλ πην πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ηεο 

ρξενθνπίαο νξηζκέλσλ πειαηψλ. Σν αεξνζθάθνο, σζηφζν, απνηέιεζε ηε λαπαξρίδα ηνπ ζηφινπ 

ηεο Emirates, νη παξαγγειίεο ηεο νπνίαο αληηπξνζψπεπαλ πάλσ απφ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ 

παξαγγειηψλ. Ζ απφθαζή ηεο λα κεηαηξέςεη έλα ηκήκα ησλ παξαγγειηψλ ηεο, απφ Α380, ζηα 

λεφηεξα κνληέια αεξνζθαθψλ επξείαο αηξάθηνπ Α330-900 θαη Α350-900, ζεκαηνδφηεζε ην 

ηέινο ηνπ εκβιεκαηηθνχ απηνχ κνληέινπ αεξνζθαθψλ. 

 χκθσλα κε Γειηίν Σχπνπ πνπ εμέδσζε ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, κέζα ζηηο επφκελεο 

εβδνκάδεο ε εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηηο δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο ησλ πεξίπνπ 3.000-3.500 

εξγαδνκέλσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ παχζε παξαγσγήο ηνπ Α380 ζε άιιεο κνλάδεο ηεο 

εηαηξείαο. 

 εκεηψλεηαη φηη ε απφθαζε ηεξκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο αεξνζθαθψλ ηχπνπ Α380 

αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηελ θεξδνθνξία θαη ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο Airbus, θαζψο ζα 

ζηακαηήζεη κία δεκηνγφλν δξαζηεξηφηεηα, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο απφθαζεο απηήο έρνπλ ήδε ζπλππνινγηζζεί ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

2018. 

 Απόξξηςε ζπγρώλεπζεο Alstom θαη Siemens από Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ηελ Σεηάξηε, 6 Φεβξνπαξίνπ, ηελ απφθαζή ηεο λα 

κελ επηηξέςεη ην ζρέδην ζπγρψλεπζεο κεηαμχ ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο Alstom θαη ηεο γεξκαληθήο 

Siemens. Σνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε απηή εμέζεζε ε Δπίηξνπνο Αληαγσληζκνχ 

θα Margrethe Vestager, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σχπνπ πνπ παξαρψξεζε ηελ ίδηα εκέξα. 

 χκθσλα κε ηελ θα Vestager, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο μεθίλεζαλ ηελ 

έξεπλά ηνπο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018 θαη ζην πιαίζην απηήο εμέηαζαλ πάλσ απφ 800.000 έγγξαθα. Ζ 

Δπηηξνπή έιαβε πνιιέο θαηαγγειίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο απφ πειάηεο, αληαγσληζηέο, 

ελψζεηο βηνκεραλίαο θαη ζπλδηθάηα. Έιαβε επίζεο αξλεηηθέο παξαηεξήζεηο απφ δηάθνξεο 

εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ). 

 Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη κία πηζαλή ζπγρψλεπζε ησλ δχν εηαηξεηψλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ πξσηαζιεηέο ζηε ζηδεξνδξνκηθή βηνκεραλία, ζα έβιαπηε ζεκαληηθά ηνλ 

αληαγσληζκφ ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο: i) ηα ζηδεξνδξνκηθά ζεκαηνδνηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αζθαιή δηαηήξεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ηνπ κεηξφ, θαη ii) ηα ηξέλα 

πςειήο ηαρχηεηαο, ήηνη ηηο ακαμνζηνηρίεο πνπ θζάλνπλ ηαρχηεηεο 300 km/h ή πεξηζζφηεξν. Ζ 
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ζπγρψλεπζε ζα νδεγνχζε ζηνλ απνθιεηζκφ κηθξφηεξσλ αληαγσληζηψλ θαη ζε πςειφηεξεο ηηκέο, 

ζηεξψληαο ηνπο πειάηεο απφ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη πξντφλησλ.  

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ε δηνίθεζε ηεο Alstom θαη ε πνιηηηθή εγεζία ηεο Γαιιίαο 

έζπεπζαλ λα θαηαδηθάζνπλ ηελ απφθαζε ησλ Βξπμειιψλ. Αληηζέησο, ηα γαιιηθά ζπλδηθάηα ηεο 

Alstom εκθαλίζηεθαλ ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ελψ ε θαλαδηθή εηαηξεία 

Bombardier, άκεζνο αληαγσληζηήο ησλ Siemens θαη Alstom, δήισζε “επηπρήο” γηα ηελ 

απφθαζε. 

 εκεηψλεηαη φηη νη εηαηξείεο Siemens θαη Alstom είραλ ππνγξάςεη Μλεκφλην 

πλεξγαζίαο γηα ηελ ζπγρψλεπζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηηο 26 

επηεκβξίνπ 2017. 

 Σν 2018 ζεσξείηαη ρξνληά ξεθόξ γηα ηνλ ηνπξηζκό ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

Παξηζηνύ 

 χκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ Σνπξηζκνχ θαη πλεδξίσλ ηνπ 

Παξηζηνχ (Office du tourisme et des congrès de Paris), ην 2018 αλακέλεηαη λα απνηειέζεη 

ηνπιάρηζηνλ ην ίδην θαιή, εάλ φρη θαιχηεξε, ρξνληά γηα ηνλ ηνπξηζκφ φζν θαη ην “ηζηνξηθφ” 

2017. 

 Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ μελνδνρείσλ γηα ηνπο πξψηνπο δέθα κήλεο ηνπ 

έηνπο, ην Γξαθείν Σνπξηζκνχ παξνπζίαζε κηα πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε, πξναλαγγέιινληαο 

έλα εληππσζηαθφ ηειηθφ απνηέιεζκα γηα ην 2018, κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ λα 

ππεξβαίλεη ηα 24 εθαηνκκχξηα. 

 εκαληηθφ παξάγνληα πίζσ απφ απηή ηελ εμέιημε απνηειεί ε αχμεζε θαηά 10,9% ησλ 

μέλσλ ηνπξηζηψλ, θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (+16,6%), 

πνπ απνηειεί ηελ πξψηε μέλε αγνξά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Παξηζίσλ. Ζ πξνζέιεπζε ησλ 

Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ ζα κπνξνχζε αθφκε θαη λα επηζηξέςεη ζηα επίπεδα ησλ ηειψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα αθίμεηο. Δπηπιένλ, ε επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

Παξηζίσλ επσθειήζεθε απφ ηελ αχμεζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 15% απφ νξηζκέλεο επξσπατθέο 

ρψξεο, φπσο ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Γεξκαλία, ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ 

απφ ηελ Ηαπσλία (+15,4%). Αληίζεηα, ν αξηζκφο ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ ππνρψξεζε ειαθξψο 

θαηά 2%, ιφγσ ησλ απεξγηψλ ζηνπο Γαιιηθνχο ηδεξνδξφκνπο SNCF πνπ έιαβαλ ρψξα ηελ 

άλνημε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  

 Ωζηφζν, παξά ην ζεηηθφ ηζνδχγην πνπ θαλεξψλεη απηή ε πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε, ην 

Γξαθείν Σνπξηζκνχ δελ αγλνεί ηνλ αληίθηππν ηνπ θηλήκαηνο ησλ “θίηξηλσλ γηιέθσλ”. Έηζη, ην 

πνζνζηφ πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Παξηζίσλ κεηψζεθε θαηά 3,7 

κνλάδεο (ζην 71,5%) ηνλ Γεθέκβξην, έλαλ κήλα πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 8% ηεο ζπλνιηθήο 

επηζθεςηκφηεηαο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, εμέιημε ε νπνία αλακέλεηαη ζε έλαλ βαζκφ λα 

ζπλερηζηεί θαη θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2019. 

 Απνηειέζκαηα ξεθόξ γηα ηνλ όκηιν LVMH  

 Δληππσζηαθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο LVMH θαηά ην 2018. Ο παγθφζκηνο 

εγέηεο ζηελ θαηαζθεπή θαη δηαλνκή επψλπκσλ εηδψλ πνιπηειείαο είδε ηελ θεξδνθνξία ηνπ λα 

απμάλεηαη ην 2018, κε έλα άικα 21% ζηα ηξέρνληα ιεηηνπξγηθά έζνδα, ηα νπνία μεπέξαζαλ ην 

φξην ησλ 10 δηζ. επξψ θαη αχμεζε 18% ζηα θαζαξά θέξδε, πνπ άγγημαλ ηα 6,3 δηζ. €. Ο θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαηέγξαςε θη απηφο αχμεζε θαηά 10%, θζάλνληαο ηα 46,8 δηζ. €. 
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 Σν ηκήκα κφδαο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ, πνπ απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο ηνπ 

νκίινπ κε πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ θεξδψλ, κε κάξθεο φπσο ε Vuitton, Dior ή Fendi, ζεκείσζε 

αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 15% θαη θεξδψλ θαηά 21%. Απφ κφλε ηεο, ε κάξθα Louis Vuitton 

παξνπζηάδεη άλσ ησλ 10 δηζ. επξψ ζε πσιήζεηο, αθήλνληαο πίζσ κε δηαθνξά ηνπο αληαγσληζηέο  

ηεο, κε πεξηζψξην πνπ μεπεξλά ην 40%. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εηαηξεία λα ζρεδηάδεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεζζάξσλ λέσλ ateliers πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθή ηεο ηθαλφηεηα γηα λα θαιχςεη 

ηε δήηεζε, ε νπνία παξακέλεη ηδηαίηεξα δπλακηθή θπξίσο απφ ηελ αζηαηηθή πειαηεία ηνπ νκίινπ, 

κε ηελ Κίλα λα εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη έληνλε αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 15%.  

 Απφ ηελ άιιε, νη επηδφζεηο ηνπ ηκήκαηνο νίλσλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ ήηαλ ιηγφηεξν 

ζεακαηηθέο, αιιά παξακέλνπλ ζεκαληηθέο (+5% ζηα 5,1 δηζ. επξψ, έλαληη 7% ην 2017). Πνιχ 

θαιά απνηειέζκαηα παξνπζίαζε ε θαηεγνξία ηεο ζακπάληαο, ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζπγθνκηδήο 

θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνληάθ, νη δπζθνιίεο 

εθνδηαζκνχ παξακέλνπλ, σζηφζν, νη πσιήζεηο ηεο λαπαξρίδαο ηνπ νκίινπ Hennessy απμάλνληαη 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη παξακέλνπλ δπλακηθέο ζηελ Κίλα. 

 Σν ηκήκα ηεο επηιεθηηθήο δηαλνκήο, κε ηηο εηαηξείεο Sephora θαη DFS (ε νπνία 

δηαρεηξίδεηαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ αεξνδξνκίσλ), έρεη βειηηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

θεξδνθνξία ηεο (29%), παξά ην γεγνλφο φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ έρεη 

επηβξαδπλζεί (+6% έλαληη 13% ην 2017). Ζ Sephora ζπλερίδεη λα απμάλεη ην κεξίδην αγνξάο πνπ 

θαηέρεη, εηζεξρφκελε θαη ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο θαη αλνίγνληαο πεξίπνπ εθαηφ θαηαζηήκαηα 

παγθνζκίσο. 

 Παξάιιεια, νη πσιήζεηο αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ, θαζψο θαη ξνινγηψλ θαη 

θνζκεκάησλ απμήζεθαλ θαηά 15% θαη 12% αληηζηνίρσο, ελψ, ηέινο, νη online πσιήζεηο 

ζεκείσζαλ άλνδν 27% ζηα 3,7 δηζ. επξψ. 

 ηε Γαιιία, ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ην 10% ησλ πσιήζεσλ ηνπ νκίινπ, ε LVMH 

ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη, παξά ηηο δηαδειψζεηο ηνπ θηλήκαηνο ησλ “θίηξηλσλ γηιέθσλ” ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο, νη νπνίεο ζπρλά ζηνρνπνηνχζαλ ηα θαηαζηήκαηα πνιπηειείαο. Ζ LVMH 

θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηε γαιιηθή νηθνλνκία. Μεηά απφ 13.500 πξνζιήςεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην 2018 ζηε Γαιιία, ν φκηινο επηζπκεί λα πξνζιάβεη 14.300 αλζξψπνπο θαηά 

ην ηξέρνλ έηνο. Απηφ ηελ θαζηζηά ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν εξγνδφηε ζηε ρψξα κεηά ηελ SNCF 

(Γαιιηθνί ηδεξφδξνκνη). Με επελδχζεηο πεξίπνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ εηεζίσο ζηε 

ρψξα, ν φκηινο πιεξψλεη θφξνπο πεξί ην 1,25 δηζ. Δπξψ, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά ηνλ πξψην 

θνξνινγνχκελν ζηε Γαιιία σο πξνο ηνλ εηαηξηθφ θφξν. 

 Η εμσζηξέθεηα ησλ γαιιηθώλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ 

 χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε, ελψ νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο θαη θαηαμησκέλεο γαιιηθέο 

επηρεηξήζεηο ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 30 ρξφληα γηα λα γίλνπλ εμσζηξεθείο, ην 87% ησλ γαιιηθψλ 

λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ δηεζλνπνηνχληαη εληφο ησλ πξψησλ 2 εηψλ απφ ηε ζχζηαζή ηνπο, κε 

ην 84% ησλ ππαξρνπζψλ start-ups λα έρνπλ ήδε αλαπηχμεη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζην 

εμσηεξηθφ.  

 Απηή ε δηεζλνπνίεζε θαίλεηαη λα παξάγεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε. Μεηά απφ πέληε ρξφληα δξαζηεξηφηεηαο, νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ήδε απφ ην πξψην έηνο χπαξμήο ηνπο, ζεκείσζαλ 

αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά 141% θαη δεκηνχξγεζαλ 15% πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο πνπ παξέκεηλαλ εληφο ηεο Γαιιίαο. 
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 Σα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηε δηεζλνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, είλαη αθελφο ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη αθεηέξνπ ζέκαηα ξπζκηζηηθά, ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη πνιχ δαπαλεξά, φπσο ε θνξνινγία, ην εξγαηηθφ δίθαην θαη ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, αιιά θαη κεηαβάιινληαη ζπλερψο εληφο ηεο 

ίδηαο ρψξαο. 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο 

φπνπ νη Γάιινη επηρεηξεκαηίεο πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζην κέιινλ. Σν 29% ησλ 

εξσηεζεηζψλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ επέιεμαλ ηελ Αζία σο ηελ πεξηνρή πξνηεξαηφηεηαο γηα 

ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηα επφκελα πέληε ρξφληα, ην ίδην πνζνζηφ κε απηφ πνπ ππέδεημε ηελ 

Δπξψπε. Αληίζεηα, κφιηο ην 16% ησλ εξσηεζέλησλ start uppers επέιεμε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 

Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ζηηο αζηαηηθέο ρψξεο ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απφ φ,ηη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, γηα παξάδεηγκα.  

 Οη Γάιινη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ κάξθεο πνπ ππεξαζπίδνληαη θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο αμίεο 

 χκθσλα κε ηε κειέηε “Global Consumer Pulse Research” ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

εηαηξείαο Accenture, ην 56% ησλ Γάιισλ θαηαλαισηψλ επηζπκνχλ νη εηαηξείεο θαη ηα εκπνξηθά 

ζήκαηα λα ιάβνπλ ζέζε ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα απηνχο. 

Έηζη, ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη φζεο εηαηξείεο θαλεξψλνπλ ελεξγά ηε δέζκεπζή 

ηνπο είλαη πην ειθπζηηθέο, ελψ ην 66% δειψλεη φηη νη απνθάζεηο αγνξάο ηνπο επεξεάδνληαη απφ 

ηηο αμίεο θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, νη 

θαηαλαισηέο απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηε ρξήζε πνηνηηθψλ ζπζηαηηθψλ (80%), ζηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ (64%) θαη ζην ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο (62%). 

 Ζ κειέηε δείρλεη φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ γίλεη πιένλ πνιχ πην ελεξγνί θαη δεηνχλ 

πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη θαηαλαισηέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη 

ειέγρνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ εηαηξεηψλ, ζεσξψληαο ηηο δηνηθήζεηο ηνπο ππφινγεο, ελψ 

αλαγλσξίδνπλ θαη “ηηκσξνχλ” ηελ έιιεηςε απζεληηθφηεηαο. Έηζη, πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην 

(36%) ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ απνγνεηεπκέλνη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δελ ζέβνληαη ηηο αμίεο 

ηνπο θαη ζρεδφλ ην ήκηζπ (47%) ζηακαηνχλ λα αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο. 

 

5. Πξαγκαηνπνηεζείζεο Δθδειώζεηο κε ζπκκεηνρή ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ 

Παξηζίσλ: 

  

A. Σν Γξαθείν καο ζπκκεηείρε ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ 

δηνξγαλψλεη ην εδψ ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ελφςεη ησλ πκβνπιίσλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ (ECOFIN). Αθφκε, ζπκκεηέρεη ζηηο ηαθηηθέο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην εδψ ππνπξγείν Γεσξγίαο, 

ελφςεη ησλ πκβνπιίσλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Αιηείαο (AGRI-PECHE), ζηηο ελεκεξσηηθέο 

ζπλαληήζεηο ηνπ Γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, θαζψο θαη ζε ζπλαληήζεηο κε Γαιιηθνχο 

θνξείο, ππνπξγεία, ζπλδέζκνπο, επηκειεηήξηα, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα 

θ.α. πνπ νξγαλψλεη  ε άηππε νκάδα Amicale αγξνηηθώλ Αθνινύζσλ ησλ εδψ Πξεζβεηψλ θαη ε 

άηππε νκάδα Amicale ησλ επηζηεκνληθώλ-ηερλνινγηθώλ Αθνινύζσλ.    

Β. Δπίζθεςε Γεληθνύ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ Πόξσλ 

θ. Υαξάιακπνπ Καζίκε ζην Γηεζλέο Αγξνηηθό αιόλη (Παξίζη, 23.02-03.03.2019): ε 

ζπλέρεηα πξφζθιεζεο ηνπ Γάιινπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο πξνο νκνιφγνπο ηνπ ζε εθδειψζεηο ελ 
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φςεη ησλ εγθαηλίσλ ηνπ Γηεζλνχο Αγξνηηθνχ αινληνχ “Salon International de l'Agriculture” 

(SIA) ζην Παξίζη (Porte de Versailles), επίζθεςε πξαγκαηνπνίεζε, ην άββαην 23 Φεβξνπαξίνπ 

2019, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θ. 

Υαξάιακπνο Καζίκεο σο επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο. Ο θ. Γεληθφο Γξακκαηέαο 

ζπκκεηείρε ζην επίζεκν πξφγξακκα γηα ηηο μέλεο αληηπξνζσπείεο πνπ είρε θαηαξηίζεη ην 

Γαιιηθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ, ην νπνίν πεξηειάκβαλε παξνπζίαζε ηνπ γαιιηθνχ 

ηνκέα δσηθήο παξαγσγήο θαη μελάγεζε ζηελ έθζεζε. Ζ Έθζεζε απνηειεί θεληξηθφ εηήζην 

γεγνλφο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Γαιιίαο, είλαη αλνηθηή ζην επξχ θνηλφ θαη ππνδέρεηαη θάζε 

έηνο πεξί ηνπο 700.000 επηζθέπηεο, ελψ θέηνο θηινμέλεζε 950 εθζέηεο. Σελ έθζεζε, ε νπνία 

βξίζθεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ, επηζθέπηεηαη παξαδνζηαθά ν πνιηηηθφο θφζκνο 

ηεο Γαιιίαο ζην ζχλνιφ ηνπ, ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα γηα ηε γαιιηθή 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία, ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ, ηε δηαθχιαμε ησλ πφξσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Γ. Διιεληθή παξνπζία ζην Γηεζλέο Υσξηό Γαζηξνλνκίαο “Village International de la 

Gastronomie” (Παξίζη, 21-24.03.2019): ην 4ν Γηεζλέο Υσξηφ Γαζηξνλνκίαο “Village 

International de la Gastronomie” δηνξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο “Goût de 

France/Good France” γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γαιιηθήο γαζηξνλνκίαο παγθνζκίσο θαη βξίζθεηαη 

απφ ην ηξέρνλ έηνο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (κέρξη πξφηηλνο ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ). ηε γηνξηή απηή ηεο γαζηξνλνκίαο, ε 

νπνία δηνξγαλψζεθε ζηνπο θήπνπο ηνπ Σξνθαληεξφ, ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη απφ ζπλνιηθά 60 

ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο ηεο Γαιιίαο, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο γεχζεηο ηνπο. 

Απφ ηε ρψξα καο ζηελ εθδήισζε ζπκκεηείρε κε δηθφ ηνπ πεξίπηεξν ην ειιεληθφ εζηηαηφξην ηνπ 

Παξηζηνχ Evi Evane, παξνπζία ηεο γλσζηήο chef θαο Νηίλαο Νηθνιάνπ, πξνζθέξνληαο ζην  

θνηλφ αληηπξνζσπεπηηθά εδέζκαηα ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, πξνβάιινληαο έηζη ηε γαζηξνλνκηθή 

θιεξνλνκηά ηεο Υψξαο καο.  

Γ. Γηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο ειιεληθνύ ελδηαθέξνληνο ζηε Γαιιία: 

 Γηεζλήο Έθζεζε θνζκεκάησλ “BIJORHCA” (Παξίζη, 18-21.01.2019): ε έθζεζε 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ πξνβνιή εηαηξεηψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θνζκεκάησλ, 

ςεπδνθνζκεκάησλ, σξνινγίσλ κφδαο θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο απηψλ, πξφθεηηαη γηα κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθζέζεηο παγθνζκίσο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ δηεζλψλ αγνξαζηψλ πνπ πξνζειθχεη. Ζ έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη δχν 

θνξέο εηεζίσο, ηνλ Ηαλνπάξην θαη ην επηέκβξην θαη πξνζειθχεη παξαδνζηαθά πεξί ηνπο 

12.000 επηζθέπηεο. Ζ έθζεζε, ζχκθσλα κε ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο, θηινμέλεζε, θαηά ηελ 

ηξέρνπζα δηνξγάλσζε, πεξί ηνπο 275 εθζέηεο, ζεκαληηθά ιηγφηεξνπο απφ ηελ πεξαζκέλε 

δηνξγάλσζε ηνπ επηεκβξίνπ, νπφηε είρε ππνδερζεί 395 εθζέηεο. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή 

αλήιζε ζε 15 εηαηξείεο, αξηζκφο απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ Ηαλνπάξην 2018 (11 

εηαηξείεο) θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο (13 εηαηξείεο). 

 Γηεζλήο Έθζεζε Έλδπζεο “Who's Next?” θαη Αμεζνπάξ Έλδπζεο “Premiere 

Classe” (Παξίζη, 18-21.01.2019): νη εθζέζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ηαπηφρξνλα 

θαη απφ ηνλ ίδην ηδηψηε δηνξγαλσηή, απνηεινχλ ζεκαληηθέο δηεζλείο εθζέζεηο ζηνλ ρψξν 

ηεο έλδπζεο, ππφδεζεο, δεξκαηίλσλ εηδψλ θαη αμεζνπάξ. Ακθφηεξεο νη εθζέζεηο 

δηνξγαλψλνληαη δχν θνξέο εηεζίσο, ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ επηέκβξην. χκθσλα κε ηνπο 

δηνξγαλσηέο, νη εθζέζεηο πξνζειθχνπλ πεξί ηνπο 50.000 επηζθέπηεο απφ φινλ ηνλ θφζκν 

ζε θάζε ζεδφλ, ελψ θαηά ηελ ηξέρνπζα δηνξγάλσζε, νη εθζέζεηο θηινμέλεζαλ πεξί ηνπο 

1000 εθζέηεο. Σηο ειιεληθέο ζπκκεηνρέο ππνζηήξημε γηα πξψηε θνξά ην Enterprise 
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Greece, ελψ 4 εηαηξίεο ζπκκεηείραλ αλεμάξηεηα. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηηο δχν 

εθζέζεηο αλήιζε ζε ζπλνιηθά 21 εηαηξίεο θαη ήηαλ ζηα επίπεδα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

πεξαζκέλνπ επηεκβξίνπ (νπφηε αλέξρνληαλ ζε 23 εηαηξείεο), έλαληη ζπκκεηνρήο 13 

ζπλνιηθά εηαηξεηψλ ηνλ Ηαλνπάξην 2018. Δπηά εθ ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έθζεζε “Who's Next?”, ελψ νη ππφινηπεο 14 εηαηξείεο ζηελ “Premiere Classe”. 

 Γηεζλήο Έθζεζε “MAISON & OBJET”, Parc des Expositions Paris Nord Villepinte 

(Παξίζη, 18-22.01.2019): Ζ Γηεζλήο Έθζεζε εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο MAISON & 

OBJET, απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο εθζέζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ design, 

ησλ επίπισλ, ησλ εηδψλ ζπηηηνχ θαη ηεο εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηψλ, ε έθζεζε θηινμελεί παξαδνζηαθά πεξί ηνπο 90.000 

επηζθέπηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Καηά ηελ ηξέρνπζα δηνξγάλσζε, ζηελ έθζεζε 

ζπκκεηείραλ άλσ ησλ 2.910 εθζεηψλ, ην 50% εθ ησλ νπνίσλ πξνεξρφηαλ απφ ην 

εμσηεξηθφ. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή εκθαλίδεηαη ζηα ίδηα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο δηνξγαλψζεηο, κε ζπλνιηθά 13 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

 Γηεζλήο Έθζεζε Οίλσλ “Wine Paris”, Porte des Versailles (Παξίζη, 11-13.02.2019): 

πξφθεηηαη γηα ηελ 1
ε
 Γηεζλή Έθζεζε Οίλσλ “Wine Paris”, ε νπνία πξνθχπηεη νπζηαζηηθά 

απφ ηε ζχδεπμε δχν γλσζηψλ εθζέζεσλ ηνπ ρψξνπ, Vinisud (απφ ην 1994) θαη 

VinoVision (απφ ην 2017), απνηειεί ηελ πξψηε Γ.Δ. γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα, 

πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Παξίζη. Καηά ηελ πξψηε απηή δηνξγάλσζε ε έθζεζε θηινμέλεζε 

ζπλνιηθά 1.540 εθζέηεο απφ 26 ρψξεο. Παξνχζεο ήηαλ φιεο νηλνπαξαγσγηθέο 

πεξηθέξεηεο ηεο Γαιιίαο, ελψ κε εζληθά πεξίπηεξα ζπκκεηείραλ ε Ηζπαλία, Ηηαιία θαη 

Πνξηνγαιία. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο, ζηελ έθζεζε παξνπζηάζηεθαλ ειιεληθνί νίλνη 15 

νηλνπνηείσλ κέζσ ηνπ εηζαγσγέα ηνπο ζηε Γαιιία θαη θπζηθή παξνπζία 4 εθ ησλ 

νηλνπνηψλ,  ζην πιαίζην ζπιινγηθνχ πεξηπηέξνπ ηνπ Με Κπβεξλεηηθνχ Οξγαληζκνχ 

“Οηληθφ Μσζατθφ” (Wine Mosaic). ηνλ ρψξν απηφ θηινμελνχληαλ 40 ζπλνιηθά νίλνη 

απφ 12 ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ πξσηφηππεο πνηθηιίεο 

ζηαθπιηψλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο “νηλν-πνηθηιφηεηαο” (vinodiversity), ε νπνία 

απεηιείηαη απφ ηελ ηππνπνίεζε (standardization) ησλ πνηθηιηψλ ακπέινπ. 

 Γηεζλήο Έθζεζε Τιηθώλ γηα ηε Μόδα “Première Vision”, Parc des Expositions 

Paris Nord Villepinte (Παξίζη, 07-11.09.2018): H έθζεζε, ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζηελ 

πξνβνιή εηαηξεηψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο λεκάησλ, πθαζκάησλ, δεξκάησλ, αμεζνπάξ 

θαη πιηθψλ, αιιά θαη θαηαζθεπήο (κεηαπνίεζε) απνηειεί κία απφ ηηο καθξνβηφηεξεο θαη 

ζεκαληηθφηεξεο εθζέζεηο παγθνζκίσο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ δηεζλψλ αγνξαζηψλ πνπ πξνζειθχεη. Ζ έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο 

εηεζίσο, ηνλ Φεβξνπάξην θαη ην επηέκβξην θαη πξνζειθχεη παξαδνζηαθά πεξί ηνπο 

55.000 επηζθέπηεο. χκθσλα κε ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο, θαηά ηελ ηξέρνπζα δηνξγάλσζε, 

ε έθζεζε θηινμέλεζε πεξί ηνπο 2.000 εθζέηεο. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή αλήιζε ζε 7 

εηαηξείεο. 

 Γηεζλήο Έθζεζε αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ “SIMA”, Parc des Expositions Paris 

Nord Villepinte (Παξίζη, 24-28.02.2019): απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο 

εθζέζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ πξνκεζεπηψλ γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηψλ, ε έθζεζε θηινμελεί παξαδνζηαθά πεξί ηνπο 230.000 

επαγγεικαηίεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Καηά ηελ ηξέρνπζα δηνξγάλσζε, ζηελ έθζεζε 

ζπκκεηείραλ 1.770 εθζέηεο απφ 42 ρψξεο. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή πεξηειάκβαλε 

ζπλνιηθά 2 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, 
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 Δβδνκάδα Μόδαο ζην Παξίζη (Paris Fashion Week, 25.02-05.03.2019): ηελ 

αλνημηάηηθε εβδνκάδα κφδαο ζην Παξίζη ππήξμε ειιεληθή ζπκκεηνρή, φπσο θαη ην 

πξνεγνχκελν έηνο, παξνπζηάδνληαο ειιεληθέο δεκηνπξγίεο πςειήο ξαπηηθήο ζε ρψξνπο 

θεληξηθψλ μελνδνρείσλ ηνπ Παξηζηνχ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ζεκεία δηεμαγσγήο  

επηδείμεσλ ηεο Δβδνκάδαο κφδαο.  

 Γηεζλήο Έθζεζε Αμεζνπάξ Έλδπζεο “Premiere Classe”, Jardin des Tuileries 
(Παξίζη, 01-04.03.2019): H Premiere Classe Tuileries πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο ην 

ρξφλν (Μάξηην θαη Οθηψβξην) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο κφδαο ηνπ Παξηζηνχ. 

ηελ έθζεζε, ε νπνία θεκίδεηαη γηα ηηο εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθέο ηεο επηινγέο θαη 

ιεηηνπξγεί σο εθαιηήξην γηα αλαδπφκελεο κάξθεο, ζπκκεηέρνπλ θπξίσο ζρεδηαζηέο 

αμεζνπάξ κφδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνζκεκάησλ, ππνδεκάησλ, ζρεδηαζηέο 

δεξκάηηλσλ εηδψλ θαζψο θαη θάζε άιινπ ηχπνπ αμεζνπάξ, ην θαζέλα εηδηθά επηιεγκέλν 

γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πξσηνηππία θαη ην ζηπι ηνπ. Ζ έθζεζε θηινμέλεζε 420 

εθζέηεο, ελψ πξνζειθχεη παξαδνζηαθά πεξί ηνπο 10.000 επηζθέπηεο. Ζ ειιεληθή 

ζπκκεηνρή θαηά ηελ ηξέρνπζα δηνξγάλσζε αλήιζε ζε 3 εηαηξείεο απφ ην ρψξν ηνπ 

θνζκήκαηνο, ε κία εθ ησλ νπνίσλ ζπγθέληξσλε νκάδα Διιήλσλ ζρεδηαζηψλ. 

 Γηεζλήο Έθζεζε Αθηλήησλ “ΜΙΡΙΜ”, Palais des Festivals (Κάλλεο, 12-15.03.2019): 

πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή έθζεζε ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε 

αθίλεηα. Ζ έθζεζε θηινμέλεζε 3.350 εθζέηεο θαη ππνδέρζεθε 26.800 επηζθέπηεο, εθ ησλ 

νπνίσλ 5.400 επελδπηέο. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή αλήιζε ζε 18 εθζέηεο (εηαηξίεο real 

estate, εηαηξίεο ζπκβνχισλ, θνξείο, ππνπξγεία) νξηζκέλνη εθ ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ 

ππφ ηελ νξγαλσηηθή επηκέιεηα ηνπ Οξγαληζκνχ Enterprise Greece. 

 Γηεζλήο Έθζεζε Ιδησηηθήο Δηηθέηαο “MADE”, Porte de Versailles (Παξίζη, 19-

20.03.2019): ε έθζεζε απνηειεί κία ζεκαληηθή έθζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο 

δηαηξνθηθψλ, θπξίσο, αιιά θαη άιισλ πξντφλησλ π.ρ πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη 

πγηεηλήο, εηδψλ ζπηηηνχ, ζπζθεπαζίαο θ.ά θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην Παξίζη ζε εηήζηα 

βάζε πεξί ηα ηέιε Μαξηίνπ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηψλ, ηα πεξίπηεξα 

ηεο έθζεζεο θηινμέλεζαλ 500 εθζέηεο απφ 22 ρψξεο, κε ηνπο δηεζλείο εθζέηεο λα 

απνηεινχλ άλσ ηνπ 35% ησλ εθζεηψλ. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε είλαη ακηγψο επαγγεικαηηθή 

θαη θηινμέλεζε πεξί ηνπο 4.500 επηζθέπηεο, πξνεξρφκελνπο απφ κεγάια θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο πψιεζεο, ρνλδξεκπφξην, εζηίαζε, μελνδνρεία, εμεηδηθεπκέλα κεγάια 

θαηαζηήκαηα, ειεθηξνληθφ εκπφξην, θαηαζηήκαηα ληειηθαηέζζελ θ.ά. Απφ ειιεληθήο 

πιεπξάο, ζηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ 2 εηαηξείεο. 

Ιζηνζειίδα Γξαθείνπ: Καηά ην α΄ ηξίκελν 2019 ην Γξαθείν αλήξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζηε 

Γηαδηθηπαθή Πχιε AGORA ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εδψ δξαζηεξηνπνίεζε 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε.  

 

εκαληηθέο πξνζερείο εθδειώζεηο: άλνημε – θζηλόπσξν 2019 (δηεζλείο εθζέζεηο) 

 Γηεζλήο Έθζεζε Οίλνπ VINEXPO, Μπνξηλψ, 13-16.05.2019. Website: 

http://www.vinexpobordeaux.com/  

 Γηεζλήο Έθζεζε Σερλνινγίαο VIVATECH, Παξίζη, 16-18.05.2019. Website: 

https://vivatechnology.com/  

 Γηεζλήο Έθζεζε Τγείαο PARIS HEALTHCARE WEEK, Παξίζη, 21-23.05.2019. 

Website: https://www.parishealthcareweek.com/ 

 Γηεζλήο Έθζεζεο Αεξνλαππεγηθήο PARIS AIR SHOW, Παξίζη, 17-23.06.2019. 

Website: https://www.siae.fr/  

http://www.vinexpobordeaux.com/
https://vivatechnology.com/
https://www.siae.fr/
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 Γηεζλήο έθζεζε εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο MAISON & OBJET, Παξίζη, 6-10.09.2019. 

Πξαγκαηνπνηείηαη θάζε εμάκελν. Website: www.maison-objet.com  

 Γηεζλήο έθζεζε θνζκεκάησλ BIJORHCA, Παξίζη, 6-9-.09.2019. Πξαγκαηνπνηείηαη 

θάζε εμάκελν. Website:  www.bijorhca.com/  

 Γηεζλήο έθζεζε εηνίκσλ ελδπκάησλ WHO'S NEXT, Παξίζη, 6-9-.09.2019. 

Πξαγκαηνπνηείηαη θάζε εμάκελν. Website: www.whosnext-tradeshow.com   

 Γηεζλήο Έθζεζε Αμεζνπάξ Έλδπζεο Premiere Classe, Παξίζη, 6-9.09.2019. 

Πξαγκαηνπνηείηαη θάζε εμάκελν. Website: https://premiere-classe.com/en   

 Γηεζλήο Έθζεζε Εσηθήο Παξαγσγήο SPACE, Ρελ, 10-13.09.2019. Website: 

http://www.space.fr/ 

 Γηεζλήο Έθζεζε Οπηηθψλ SILMO, Παξίζη, 27-30.09.2019. Website: 

https://www.silmoparis.com/ 

 Γηεζλήο έθζεζε Σνπξηζκνχ IFTM TOP RESA, Παξίζη, 01-04.10.2019. Website: 

https://www.iftm.fr/en/  

 Γηεζλήο Έθζεζε Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ NATEXPO, Παξίζη, 20-22.10.2019. Website: 

https://natexpo.com/ 

 Γηεζλήο Έθζεζε Βηληενπαηρληδηψλ GAME CONNECTION EUROPE, Παξίζη, 29-

31.10.2019. Website: https://www.game-connection.com/ 

 Γηεζλήο Έθζεζε Καηαζθεπψλ BATIMAT + IDEOBAIN + INTERCLIMA + ELEC, 

Παξίζη, 04-08.11.2019. Website: https://www.batimat.com/  

 Γηεζλήο Έθζεζε Αγξνηηθνχ Δμνπιηζκνχ SITEVI, Μνλπειηέ, 26-28.11.2019. Website: 

https://www.sitevi.com/  

 Γηεζλήο έθζεζε Σνπξηζκνχ Πνιπηειείαο ILTM, Κάλλεο, 03-06.12.2019. Website: 

https://www.iltm.com/cannes/home/  

 Γηεζλέο Ναπηηθφ αιφλη NAUTIC, Παξίζη, 07-15.12.2019. Website: 

https://www.salonnautiqueparis.com/fr  

http://www.maison-objet.com/
http://www.bijorhca.com/
http://www.whosnext-tradeshow.com/
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https://www.silmoparis.com/
https://www.iftm.fr/en/
https://www.game-connection.com/
https://www.sitevi.com/
https://www.iltm.com/cannes/home/
https://www.salonnautiqueparis.com/fr

