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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017

1. Πορεία Γαλλικής Οικονομίας 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Γαλλίας
(INSEE), κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, η γαλλική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,6%
σε τριμηνιαία βάση, διατηρώντας τον ρυθμό στο ίδιο επίπεδο με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα. 

Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης ήταν η κατανάλωση των νοικοκυριών, οι κρατικές δαπάνες και
οι εξαγωγές, ενώ οι σταθερές επενδύσεις αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό.

Αναλυτικότερα,  η  κατανάλωση  των  νοικοκυριών  αυξήθηκε  κατά  0,6%,  ελαφρώς
περισσότερο από την αύξηση κατά 0,3% που σημειώθηκε κατά το προηγούμενο τρίμηνο, και ο
ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου παρέμεινε ισχυρός (+0,9%). Συνολικά, η τελική
εγχώρια ζήτηση (εξαιρουμένων των αποθεμάτων) αυξήθηκε,  συμβάλλοντας στην αύξηση του
ΑΕΠ κατά 0,6 μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2017. 

Αντίθετα,  το  εξωτερικό  ισοζύγιο  συνέβαλε  αρνητικά  στην  αύξηση  του  ΑΕΠ  (κατά
-0,6%), με τις εισαγωγές να παρουσιάζουν έντονη αύξηση (+2,6%, από +0,1% το προηγούμενο
τρίμηνο),  και  τις  εξαγωγές  να επιβραδύνονται  απότομα (+0,8% από +2,0% το προηγούμενο
τρίμηνο). Αντιστρόφως, η συμβολή των αλλαγών στο απόθεμα είναι θετική (+0,5 μονάδες από
-0,4 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της  INSEE στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, η αύξηση του ΑΕΠ
για το σύνολο του έτους θα διαμορφωθεί τελικώς στο +1,9% (σε επίπεδο υψηλότερο από το
1,7% που αρχικώς προβλέπονταν), ενώ για το 2018 προβλέπεται ότι η ανάπτυξη της γαλλικής
οικονομίας θα συνεχισθεί (+1,7% του ΑΕΠ).

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, το  ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
αυξήθηκε με τον ίδιο ρυθμό όπως και το προηγούμενο τρίμηνο (+0,6%). Η μισθοδοσία των
νοικοκυριών  διατήρησε  μία  δυναμική  (+0,7%).  Στον  ιδιωτικό  τομέα,  η  απασχόληση
επιβραδύνθηκε ελαφρώς, ενώ ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν μισθού επιταχύνθηκε ελαφρώς,
παράλληλα με τον πληθωρισμό. 

Επιπλέον,  οι  τιμές  καταναλωτή των  νοικοκυριών  σημείωσαν  ελαφρά  άνοδο  το  τρίτο
τρίμηνο του 2017 (+0,1% μετά από -0,1% το προηγούμενο τρίμηνο), έτσι ώστε η αγοραστική
δύναμη των νοικοκυριών να αυξηθεί με βραδύτερο ρυθμό (+0,5% από +0,8% το προηγούμενο
τρίμηνο). Η κατανάλωση των νοικοκυριών, κατά το υπό εξέταση διάστημα αυξήθηκε ελαφρώς
περισσότερο από την αγοραστική τους δύναμη, με αποτέλεσμα το ποσοστό αποταμίευσης να
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παραμείνει  ουσιαστικά  αμετάβλητο  στο  14,5%  του  εισοδήματός  τους,  από  14,6%  το
προηγούμενο τρίμηνο. 

Το τρίτο τρίμηνο του 2017, το δημόσιο έλλειμμα αυξήθηκε κατά 0,3 μονάδες του ΑΕΠ,
σε 2,8% από 2,5% το προηγούμενο τρίμηνο, με τις δαπάνες να επιταχύνονται κατά  1,0% (από
+0,3%), και τα έσοδα να αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό (+0,5% από +1,2% το προηγούμενο
τρίμηνο), κυρίως λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος που καταβάλλουν οι εταιρείες και
των εσόδων από τον φόρο κληρονομιάς. 

Επιπλέον,  κατά  το  τρίτο  τρίμηνο  του  2017,  η  συνολική  παραγωγή  αγαθών  και
υπηρεσιών  επιταχύνθηκε  ελαφρά  (+0,7%),  με  την  παραγωγή εμπορευμάτων  να  αυξάνεται
κατά 0,9% (μετά το 0,8% κατά το β΄ τρίμηνο), και την παροχή υπηρεσιών να αυξάνεται κατά
0,8%. Η μεταποίηση διατήρησε τον ρυθμό αύξησης στο 0,8%, όπως και κατά το β΄ τρίμηνο του
έτους, ενώ σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε ο τομέας των κατασκευών κατά 0,3% έναντι
1,1% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Ως  προς  την  ανεργία, σύμφωνα  με  στοιχεία  της  INSEE  που  ανακοινώθηκαν  στις
27.12.2017, σημειώθηκε  πτώση κατά -0,8% (δηλ. -29.500 ανέργους) τον μήνα Νοέμβριο ως
προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων της Κατηγορίας Α στην μητροπολιτική Γαλλία. Μετά από
αξιοσημείωτη  πτώση  τον  μήνα  Σεπτέμβριο  και  μικρή  αύξηση  τον  Οκτώβριο  για  την  ίδια
κατηγορία,  η  πτώση  της  ανεργίας  ως  προς  την  Κατηγορία  Α  κατά  τους  τρεις  μήνες
διαμορφώνεται  σε  -2,4%  ή  -86.300  ανέργους.  Αντιθέτως,  η  κατηγορία  των  μακροχρόνια
άνεργων εξακολουθεί ν' αυξάνει, πλήττοντας  κυρίως τις μεγαλύτερες ηλικίες.

1.α. Ο  κρατικός Προϋπολογισμός της Γαλλίας για το 2018, υιοθετήθηκε τελικά
από την γαλλική Εθνοσυνέλευση στις 21.12.2017. Όντας ο πρώτος προϋπολογισμός της νέας
διακυβέρνησης  περιλαμβάνει  τα  εμβληματικά  μέτρα και  δεσμεύσεις  της  προεκλογικής
εκστρατείας του Προέδρου Macron στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, παρουσιάζοντας μετά
από τρίμηνη κοινοβουλευτική διαδικασία, πολύ μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αρχικό
σχέδιο  που είχε  κατατεθεί.  Η σημαντικότερη  μεταβολή σε  σχέση με  το αρχικώς  υποβληθέν
σχέδιο Προϋπολογισμού εστιάζεται στο σκέλος των προβλεπόμενων δαπανών με το ύψος τους,
να ανέρχεται στα 424,7 δισ. αυξάνει κατά +0,6%  πλην πληθωρισμού (σε σχέση με μηδενική
αύξηση που προέβλεπε η κυβέρνηση τον Ιούλιο και αύξησή της κατά +0,5% τον Σεπτέμβριο
2017). Έτσι, το ποσοστό των δημοσίων δαπανών διαμορφώνεται σε 54% για το 2018 αντί 53,9%
όπως είχε ανακοινωθεί και σε 53,4% το 2019 (αντί 53,3% που προβλέπονταν αρχικά). 

Η μείωση των φόρων θα αγγίξει  τα 7 δισ.  Ευρώ, ποσό που υπολογίζεται  να φθάσει
τελικώς, στις 31.12.2018, στα 10 δισ. Ευρώ. Σύμφωνα με τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομίας
και Δημοσίων Λογαριασμών, ο νέος  προϋπολογισμός ευνοεί όλους τους Γάλλους  μέσω της
αύξησης της αγοραστικής δύναμης και της μείωσης της φορολογίας.  Ανακεφαλαιώνοντας τις
κυριότερες  μεταρρυθμίσεις  που  εισάγει  αυτές  αφορούν:  μείωση  κατά  το  1/3  του  'Φόρου
Κατοικίας'  για  το 80% των νοικοκυριών,  την αντικατάστασή του “φόρου αλληλεγγύης στην
περιουσία”  -  ISF  από  τον  “Φόρο  στην  ακίνητη  περιουσία”  -IFI (Impôt  sur  la  fortune
immobilière),  την εισαγωγή ενιαίου φόρου   (flat tax) 30% για τη φορολόγηση εισοδήματος από
κεφάλαιο, τη σταδιακή μείωση φόρου στις επιχειρήσεις- IS, και την ενίσχυση της αγοραστικής
δύναμης των μισθωτών μέσω της μείωσης των εισφορών στην εργασία, με την μεταφορά βαρών
για τη  χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας στη γενική κοινωνική εισφορά- CSG (το
τελευταίο μέτρο εντάσσεται στο Νόμο χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης).
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Στόχος της Κυβέρνησης για το 2018 είναι ο  περιορισμός του δημοσίου ελλείμματος
στο 2,6% του ΑΕΠ και ανάπτυξη της οικονομίας κατά 1,7% του ΑΕΠ.

2. Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις

Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας κατά το εννεάμηνο Ιαν.-Σεπ. 2017

Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Ελληνικής  Στατιστικής  Αρχής,  τα  οποία  έχουν  αντληθεί  από  τη
Eurostat, το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας παρουσίασε πτώση της τάξης του 2,6% κατά το
διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, με τον όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 1,94 δισ.
ευρώ.  Η αξία των  ελληνικών εξαγωγών κατά το ανωτέρω διάστημα σημείωσε  μείωση της
τάξης του 2,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, φθάνοντας τα 517,2 εκατ. ευρώ,
από 529,3 εκατ. ευρώ το 2016. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση
διάστημα  κινήθηκαν  και  αυτές  πτωτικά  κατά  2,7%  και  ανήλθαν  σε  1,43  δισ.  ευρώ.  Το
εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε μικρή βελτίωση 3% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2016,
παραμένοντας,  ωστόσο,  ελλειμματικό  για  τη  χώρα  μας  (-911,3  εκατ.  ευρώ).  Το  ποσοστό
κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές ανήλθε σε 36,2%

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας, 9μηνο 2017

9μηνο 2017 9μηνο 2016 Μεταβολή 
Εξαγωγές 517.174.396 529.310.603 -2,3%
Εισαγωγές 1.428.528.882 1.467.716.865 -2,7%
Όγκος Εμπορίου 1.945.703.278 1.997.027.468 -2,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -911.354.486 -938.406.262 -2,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Α. Ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία – Κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία, την πρώτη θέση
μεταξύ των κατηγοριών εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνει το αλουμίνιο και τα προϊόντα
αυτού,  με μερίδιο 14,6% επί των συνολικών εξαγωγών προς τη χώρα και αξία 75 εκ. ευρώ,

αυξημένη κατά 7,3%. Στη 2η θέση βρίσκονται τα φαρμακευτικά προϊόντα με 58,6 εκατ. €  και
μερίδιο 11,3%. Ακολουθούν οι πλαστικές ύλες με 42,6 εκατ. € και μερίδιο 8,2%, τα προϊόντα
ιχθυοκαλλιέργειας με  41,6  εκατ.  €  και  μερίδιο  8,0%  και  τα  παρασκευάσματα  λαχανικών,
καρπών και φρούτων με 31,7 εκατ. € και μερίδιο 6,1%. Οι πρώτες πέντε κατηγορίες κατέχουν
το 48,3% του συνόλου των εξαγωγών, ενώ οι πρώτες 20 κατηγορίες συγκεντρώνουν το 83,9%
του συνόλου των εξαγωγών. 

Μεταξύ  των  20  πρώτων  κατηγοριών  προϊόντων,  αξιοσημείωτη  αύξηση  κατά  το  υπό
εξέταση διάστημα σημείωσαν οι: [38] Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών (79%), [28]
Ανόργανα χημικά (69%), [15]  Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά (32%) και [73] Τεχνουργήματα
από  χυτοσίδηρο,  σίδηρο  ή  χάλυβα  (20%).  Από  την  άλλη  πλευρά,  την  μεγαλύτερη  πτώση
σημείωσαν οι: [08] Καρποί και φρούτα βρώσιμα. Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (44%),
[33]  Καλλυντικά  και  προϊόντα  αρωματοποιίας  (29%),  [85]  Μηχανές  και  συσκευές  για  την
αναπαραγωγή ήχου και εικόνας (28%).

10 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα

Αναλυτικότερα, εξετάζοντας τις ελληνικές εξαγωγές σε επίπεδο οκταψήφιας ανάλυσης
Συνδυασμένης Ονοματολογίας, παρατηρούμε ότι τα συσκευασμένα φάρμακα (ΚΣΟ 30049000)
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κατέχουν την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία με μερίδιο 8,9%.
Κατά  το  εννεάμηνο  Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου  2017,  η  αξία  των  εξαγωγών  του  προϊόντος
σημείωσε  αύξηση  της  τάξης  του  14,4%  και  ανήλθε  σε  46,1  εκ.  ευρώ.  Στη  δεύτερη  θέση
βρίσκονται οι νωπές τσιπούρες (ΚΣΟ 03028530), η αξία των οποίων ανήλθε σε 22,4 εκ. ευρώ,
καταλαμβάνοντας  μερίδιο  4,3%  επί  των  συνολικών  ελληνικών  εξαγωγών  προς  τη  Γαλλία.
Ακολουθούν οι πλάκες, ταινίες και φύλλα από κράματα αλουμινίου (ΚΣΟ 76061292) με ύψος
εξαγωγών  18,5  εκ.  ευρώ  (εντυπωσιακά  αυξημένο  κατά  114%)  και  μερίδιο  3,6%,  οι  ευθείς
σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 74111010) με εξαγωγές ύψους 17,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 3,4%. Τα
νωπά  λαβράκια  (ΚΣΟ  03028410)  με  εξαγωγές  ύψους  15  εκ.  ευρώ  και  μερίδιο  2,9%
συμπληρώνουν  την  πρώτη  πεντάδα  των  κυριότερων  ελληνικών  εξαγόμενων  προϊόντων  στη
Γαλλία κατά το 9μηνο του 2017.

Β. Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία - Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα

Από την πλευρά των  ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία, την πρώτη θέση μεταξύ
των κατηγοριών προϊόντων καταλαμβάνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα με εισαγωγές συνολικού

ύψους 165 εκ. ευρώ και μερίδιο επί του συνόλου των εισαγωγών 11,6%. Στη 2η θέση βρίσκονται
τα κρέατα και παραπροϊόντα με 144,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 10% και ακολουθούν τα καλλυντικά
και προϊόντα αρωματοποιίας με 81,9 εκ. ευρώ και μερίδιο 5,7%, τα αυτοκίνητα οχήματα με 75,4
εκ. ευρώ και μερίδιο 5,3%, και τα προϊόντα αεροπλοΐας με 75 εκ. ευρώ και μερίδιο 5,3%. Η
σύνθεση  των  γαλλικών  εισαγωγών  στην  Ελλάδα  παρουσιάζει  καλύτερη  διασπορά  από  τη
σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία, με τις πρώτες πέντε κατηγορίες προϊόντων
να καταλαμβάνουν το 38% του συνόλου των εισαγωγών από τη Γαλλία, ενώ στις 20 πρώτες
κατηγορίες αντιστοιχεί το 75,7%. 

Επισημαίνεται  ότι  οι  περισσότερες  κατηγορίες  προϊόντων  μεταξύ  των  20  πρώτων,
σημείωσαν  μείωση  κατά  το  υπό  εξέταση  διάστημα,  με  τις  κατηγορίες  [84]  Πυρηνικοί
αντιδραστήρες,  λέβητες,  μηχανές,  συσκευές  και  μηχανικές  επινοήσεις,  [61]  Ενδύματα  και
συμπληρώματα  του  ενδύματος,  πλεκτά,  [30]  Φαρμακευτικά  προϊόντα  και  [04]  Γάλα  και
προϊόντα γαλακτοκομίας να καταγράφουν την πιο σημαντική πτώση κατά 21,5%, 18,7%. 17,3%
και 15,6% αντίστοιχα. Αντίθετα, θεαματική άνοδο σημείωσαν τα προϊόντα της κατηγορίας [99]
Άλλα προϊόντα, τα οποία από τις 2.715 ευρώ εκτοξεύθηκαν στα 35 εκ. ευρώ, [88] Αεροπλοΐα ή
διαστημοπλοΐα (αύξηση 56,5%) και [72] Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας (αύξηση 54,8%). 

10 πρώτα εισαγόμενα προϊόντα

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τις ελληνικές εισαγωγές σε επίπεδο οκταψήφιας ανάλυσης
Συνδυασμένης Ονοματολογίας, παρατηρούμε ότι  τα συσκευασμένα φάρμακα (ΚΣΟ 30049000)
κατέχουν την πρώτη θέση και μεταξύ των ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία με μερίδιο 7,6%.
Κατά το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, η αξία των εισαγωγών του προϊόντος σημείωσε
μείωση  κατά  16%  και  ανήλθε  σε  108,1  εκ.  ευρώ.  Τη  δεύτερη  θέση  καταλαμβάνει  ένα
πρωτοεμφανιζόμενο προϊόν, ήτοι ελικόπτερα με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg
(ΚΣΟ  88021200)  με  ύψος  εισαγωγών  61,7  εκ.  ευρώ  και  μερίδιο  4,3%.  Στην  τρίτη  θέση
βρίσκονται τα μέρη νωπών κρεάτων βοοειδών (ΚΣΟ 02012030) με εισαγωγές ύψους 40,5 εκ.
ευρώ και μερίδιο 2,8%. Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με τα προϊόντα ομορφιάς και μακιγιάζ
(ΚΣΟ 33049900) με εισαγωγές ύψους 35,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 2,5% και εμπιστευτικά προϊόντα
με εισαγωγές ύψους 34,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 2,4%.
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3. Οικονομικές  ειδήσεις

Διατήρηση του κατώτατου μισθού στα ίδια επίπεδα το 2018

Το 2018, όπως συνέβη όλα τα τελευταία χρόνια, η γαλλική κυβέρνηση δεν θα προβεί σε
αύξηση  του  κατώτατου  μισθού  (SMIC).  Κατά  συνέπεια,  ο  κατώτατος  μισθός  πρόκειται  να
ανατιμηθεί μόνον βάσει της προβλεπόμενης φόρμουλας, η οποία περιλαμβάνει την τιμαριθμική
προσαρμογή,  αυξημένη  κατά  το  ήμισυ  της  ετήσιας  εξέλιξης  της  αγοραστικής  δύναμης  του
βασικού ωρομισθίου των εργατών και εργαζομένων (SHBOE).

Ως εκ τούτου, την 1η Ιανουαρίου 2018, η νομική ανατίμηση του ακαθάριστου ωριαίου
SMIC θα φθάσει το 1,24%. Συγκεκριμένα, ο ελάχιστος ωριαίος μισθός θα πρέπει να αυξηθεί από
9,76  ευρώ  σε  ακαθάριστο  ποσό  σε  9,88  ευρώ,  αύξηση  που  αντιστοιχεί  σε  12  λεπτά.  Ο
ακαθάριστος  μηνιαίος  SMIC,  για  πλήρη  απασχόληση,  θα  αυξηθεί  κατά  18  ευρώ,  ενώ  ο
κατώτατος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός θα αγγίξει τα 1.498,50 ευρώ (από 1.480,27 το 2017).

Η καθαρή αύξηση των μισθών υπολογίζεται ότι θα είναι σημαντικά υψηλότερη λόγω και
των μεταρρυθμίσεων που έχει εισαγάγει η γαλλική κυβέρνηση στο ασφαλιστικό σύστημα της
χώρας.  Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι  εργαζόμενοι  θα επωφεληθούν από μία μείωση των
εισφορών τους κατά 2,2%, η οποία προέρχεται από την κατάργηση των εισφορών ασφάλισης
υγείας  των  εργαζομένων  (0,75%) και  της  ασφάλισης  ανεργίας  (1,45%),  καθώς  και  από την
αύξηση  κατά  1,7%  της  Γενικής  Κοινωνικής  Εισφοράς  (CSG).  Ως  αποτέλεσμα,  ο  καθαρός
κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 20 ευρώ.

Σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων της Γαλλικής Κυβέρνησης

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Γάλλου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Bruno
Le Maire ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2017, η γαλλική Κυβέρνηση προετοιμάζει ένα σημαντικό
σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων, με στόχο οι πόροι που θα εισπραχθούν από τη μείωση της συμμετοχής
του  κράτους  σε  σειρά  επιχειρήσεων  να  διατεθούν  για  τη  δημιουργία  ενός  ταμείου  για  την
καινοτομία ύψους 10 δισ. ευρώ έως το 2020.  Το σχέδιο της κυβέρνησης αναμένεται να γίνει
γνωστό  την  άνοιξη  του  2018,  με  την  ευκαιρία  της  παρουσίασης  του  Νομοσχεδίου  για  την
Ανάπτυξη  από  τον  κ.  Le  Maire  ενώπιον  της  Εθνοσυνέλευσης.  Ο  Νόμος  Le  Maire,  όπως
αποκαλείται, αναμένεται να θέσει το νομικό πλαίσιο για την πώληση του μεριδίου του κράτους
στην ADP (Aéroports  de Paris),  στη γαλλική εταιρεία διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών
παιχνιδιών Française des Jeux (FDJ), καθώς και στην εταιρεία ενέργειας Engie. 

Η περίπτωση της Aéroports de Paris, στην οποία το γαλλικό κράτος κατέχει το 50,6%,
αποτελεί  μία  ειδική  περίπτωση  και  έχει  προκαλέσει  ποικίλες  αντιδράσεις,  κυρίως  λόγω του
γεγονότος  ότι  η  ADP, σε αντίθεση με  άλλα αεροδρόμια,  δεν  είναι  μόνο ο διαχειριστής  του
αερολιμένα,  αλλά και ο ιδιοκτήτης της γης. Το κράτος, ωστόσο, επιθυμεί να διατηρήσει την
ιδιοκτησία  της  γης.  Το κυριότερο  ζήτημα που προκύπτει  είναι  εάν  στην εταιρεία  πρέπει  να
παραχωρηθεί  μίσθωση αορίστου  χρόνου για  την  εκμετάλλευση  του  αεροδρομίου  ή  αν  αυτή
πρέπει να μετατραπεί σε σύμβαση παραχώρησης ορισμένου χρόνου (όπως ισχύει για παράδειγμα
στην περίπτωση των αυτοκινητοδρόμων), διαχωρίζοντας τη γη από την εκμετάλλευση.

Ιδιαιτερότητες φαίνεται  να παρουσιάζει και η περίπτωση της Française des  Jeux, που
κατέχει το μονοπώλιο στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και αθλητικών στοιχημάτων και στην
οποία το κράτος σήμερα κατέχει το 72%. Στόχος της γαλλικής κυβέρνησης είναι να διατηρήσει
ένα μερίδιο ύψους από 25% έως 30% στην εταιρεία. Ωστόσο, η εταιρεία παράγει σημαντικά
φορολογικά έσοδα για το κράτος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τρεις επιλογές. Είτε μία πώληση
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με αμοιβαία συμφωνία με περιορισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών από τα ασφαλιστικά
ταμεία και τα ταμεία υποδομών που θα αποτελέσουν μετόχους μη ελέγχουσας συμμετοχής, είτε
πωλήσεις μπλοκ μετοχών σε μεγάλους επενδυτές είτε μια δημόσια εγγραφή στο Χρηματιστήριο
με τη συμμετοχή ιδιωτών, με ένα μέρος του κεφαλαίου να προορίζεται για τους εργαζομένους.
Λαμβάνοντας  υπόψη το  βάρος της  FDJ στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών,  πολλοί  ειδικοί
πιστεύουν ότι πιθανή ιδιωτικοποίησή της θα συνεπαγόταν μια ευρύτερη αναθεώρηση ολόκληρου
του τομέα. 

Στην περίπτωση της Engie, πρώην GDF-Suez, τέλος, η δυσκολία αυτή τη φορά αφορά
την  αντίδραση  των  συνδικάτων,  ειδικά  της  CGT,  τα  οποία  αντιμετωπίζουν  εχθρικά  την
απεμπλοκή του κράτους,  το οποίο σήμερα κατέχει το 24,1% του κεφαλαίου της ενεργειακής
εταιρείας  και  εξακολουθεί  να  έχει  πάνω  από  το  ένα  τρίτο  των  δικαιωμάτων  ψήφου.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση προχώρησε ήδη στην πώληση μετοχών της  Engie που
αντιστοιχούν στο 4,1% του κεφαλαίου τον Σεπτέμβριο και του 4,7% της Renault τον Νοέμβριο
του  2017,  ενώ  σύμφωνα  με  πληροφορίες  του  γαλλικού  τύπου,  ο  κρατικός  οργανισμός  που
διαχειρίζεται  τις  συμμετοχές  του Κράτους  (l'Agence des participations  de l'État  –  APE) έχει
αναθέσει  τον φάκελο της ιδιωτικοποίησης της Aéroports de Paris στην αμερικανική τράπεζα
Bank of America-Merrill Lynch και αυτόν της Française des Jeux στην BNP Paribas.

Σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης για το «δικαίωμα στο λάθος»

Σχέδιο  νόμου  της  γαλλικής  Κυβέρνησης  με  στόχο  την  απλοποίηση  των  διοικητικών
διαδικασιών, προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις της Δημόσιας Διοίκησης με τους πολίτες
και  τις  επιχειρήσεις,  παρουσιάστηκε  στις  27.11.2017  στο  Υπουργικό  Συμβούλιο  μετά  από
κάποιες παλαιότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες που εν τέλει δεν ευοδώθηκαν. 

Επρόκειτο  αρχικά  για  ζήτημα  αλλαγής  της  νοοτροπίας  της  διοίκησης  ως  προς  τις
επιχειρήσεις  και  τους  φορολογούμενους,  για  την  βελτίωση  των  μεταξύ  τους  σχέσεων.
Συγκεκριμένα, το κύριο στοιχείο του νομοσχεδίου, το ‘δικαίωμα στο λάθος’, εισάγει την έννοια
ότι δύναται να υπάρξουν λάθη πολιτών, χωρίς απαραιτήτως την ύπαρξη κυρώσεων,  υπό την
προϋπόθεση ότι το λάθος έχει διαπραχθεί καλή τη πίστει. Εναπόκειται πλέον στη Διοίκηση να
αποδείξει την κακή πίστη του εκάστοτε χρήστη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Από την εν λόγω
αρχή εξαιρούνται οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις και λάθη.

 Ορισμένες από τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου νόμου είναι οι κάτωθι: 

● Ως προς τη φορολογία, εφόσον εντοπιστεί κάποιο λάθος καλή τη πίστει, οι τόκοι υπερη-
μερίας θα μειωθούν κατά ποσοστό 30%. Αν ο χρήστης προβεί σε διόρθωση με δική του πρω-
τοβουλία, τότε οι μειώσεις φθάνουν το 50%.

● Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ζητήσουν, με δική τους πρωτοβουλία, από τη Διοίκηση να
προβεί σε έλεγχό τους, ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους.

● Η Επιθεώρηση Εργασίας δεν θα προχωρά σε αυτόματες κυρώσεις στις ελεγχόμενες επι-
χειρήσεις,  αλλά θα  προβαίνει  αρχικά  σε απλές  προειδοποιήσεις,  εκτός  εάν διαπιστώνεται
δόλος.

Το σχέδιο νόμου επιχειρεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες, με την εισαγωγή ενός μόνο
διαχειριστή των αιτημάτων που κατατίθενται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε διαφορετικές
διοικητικές  υπηρεσίες,  π.χ.  υγείας  ή  απασχόλησης.  Επιπροσθέτως,  το  ως  άνω σχέδιο  νόμου
εισαγάγει  περαιτέρω  απλοποιήσεις,  όπως  η  κατάργηση  της  υποχρέωσης  σύνταξης  έκθεσης
διαχείρισης για τις μικρές επιχειρήσεις κ.ά.. 
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Καταχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για νεοφυείς  επιχειρήσεις  στη Γαλλία

Το Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (INPI) της Γαλλίας, καθώς και ταμεία
ευρεσιτεχνίας  όπως  το  'France  Brevets',  βοηθούν  τους  νεοεισαχθέντες  στην  αγορά  στην
κατεύθυνση  κατοχύρωσης  της  βιομηχανικής  πνευματικής  ιδιοκτησίας  τους. Σύμφωνα  με  το
ταμείο επενδύσεων France  Brevets για τα πνευματικά δικαιώματα,  κάθε  νεοφυής εταιρία με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει στην πραγματικότητα τριπλάσια έως πενταπλάσια πιθανότητα στην
προσπάθεια  συγκέντρωσης  κεφαλαίων  μέσω  'fundraiser'  ή  άλλως.  Το  France  Brevets -που
κατέχει το κράτος μέσω του Ταμείου CDC- διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 100 εκατομμυρίων
ευρώ  από  το  Κρατικό  Ταμείο  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  (Fonds  Souverain  en  Propriété
Intellectuelle) για την υποστήριξη των 'start-ups ΄στην προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Το France  Brevets  παρέχει τα έξοδα της σύνταξης, της κατάθεσης, της επέκτασης στο
εξωτερικό και της διατήρησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ειδικότερα, το ταμείο στηρίζει
εφευρέσεις στα προγράμματα 'Έρευνας & Ανάπτυξης' των εταιρειών και εποπτεύει τη σύνταξη
των  αιτήσεων  για  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας.  Το  ταμείο  συνεργάζεται  με  τους  συμβούλους
πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  αποζημιώνεται,  είτε  από  την  αδειοδότηση  των  διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται, είτε με ένα σταθερό ποσό που καθορίζεται εκ των προτέρων με
τον  ανάδοχο  και  είναι  πληρωτέο  12  έως  48  μήνες  αργότερα  –  όταν  η   νεοφυής  εταιρία
αποκτήσει  τα  πρώτα  της  κεφάλαια.  Οι  επιχειρηματίες  διαπιστώνουν  τη  σημασία  των
διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας  όταν  ξεκινούν  τις  εξαγωγές,  ή  αντιμετωπίζουν  παραχάραξη.
Σύμφωνα με το IΝΡΙ, η 'κουλτούρα' της βιομηχανικής/πνευματικής ιδιοκτησίας είναι λιγότερο
ισχυρή στη Γαλλία από ό,τι στη Γερμανία.  Για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, το IΝΡΙ
χορηγεί  μείωση  50%  των  βασικών  τελών  για  τη  διεκπεραίωση  και  τη  διατήρηση  των
διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας,  προσφέρει  δωρεάν  απογραφή  των  εφευρέσεων  τους,  και  δίνει
συμβουλές  ως προς τον καθορισμό της στρατηγικής τους για κατοχύρωση της βιομηχανικής
πνευματικής  τους  ιδιοκτησίας.  Ακόμη,  υπό  προετοιμασία  βρίσκεται  ένα  ενισχυμένο  πακέτο
υποστήριξης.

Ανάκαμψη του εισερχόμενου τουρισμού στη Γαλλία

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας κ. Jean-
Baptiste Lemoyne, ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν τη Γαλλία το 2017 υπολογίζεται
ότι θα αγγίξει τα 89 εκατομμύρια,  έναντι των 84,4 εκατομμυρίων το 2015, που αποτελεί την
προηγούμενη  χρονιά-ρεκόρ  για  τη  χώρα.  Τα  στοιχεία  αυτά  παρουσιάστηκαν  στα  τέλη
Δεκεμβρίου 2017, κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του “France.fr”, της νέας πύλης για
τον  γαλλικό  τουρισμό.  Η  κυβέρνηση,  η  οποία  έχει  τοποθετήσει  τον  τουρισμό  μεταξύ  των
βασικών προτεραιοτήτων της, στοχεύει στην ανάπτυξη της πολιτικής στον τομέα αυτό γύρω από
δύο βασικούς  άξονες,  τις  επενδύσεις  και  την προβολή της  χώρας,  έχοντας  θέσει  έναν διπλό
στόχο με ορίζοντα το 2020: την υποδοχή 100 εκατομμυρίων επισκεπτών και την είσπραξη 50
δισεκατομμυρίων ευρώ σε έσοδα. 

Σημειώνουμε,  ότι  σύμφωνα  με  στοιχεία  που  παρουσιάστηκαν  πρόσφατα  από  τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού,  η τάση στην τουριστική αγορά της Γαλλίας είναι σαφώς
θετική  (+8%),  μετά  από δύο χρόνια  ισχνών  επιδόσεων που συνδέονται  με  τα τρομοκρατικά
χτυπήματα που έπληξαν τη χώρα. Τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι η χώρα παρέμεινε ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως κατά το 2017, με δεύτερη
την Ισπανία. Συνολικά,  το  2017  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  οι  αφίξεις  τουριστών  αυξήθηκαν
αξιοσημείωτα,  κατά  7%,  φθάνοντας  συνολικά  τα  1.322  εκατομμύρια,  σύμφωνα  με  τα
προκαταρκτικά  ετήσια  αποτελέσματα  που  δημοσιεύθηκαν  από  τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό
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Τουρισμού (UNWTO). Αυτή η ισχυρή δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί το 2018 με ρυθμό 4%
-5%. 

4. Eπιχειρηματικές ειδήσεις

Συγχώνευση Alstom και Siemens ως προς τις σιδηροδρομικές τους δραστηριότητες

Την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της γαλλικής
εταιρείας ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων Alstom και  της γερμανικής Siemens
για την συγχώνευση των σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων των δύο επιχειρήσεων. Η συμφωνία,
την οποία εν συνεχεία ενέκριναν τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ευρωπαϊκών κολοσσών, θα
οδηγήσει στη δημιουργία ενός συνδυασμένου ομίλου με την εταιρική επωνυμία Siemens Alstom
και επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alstom Henri Poupart-Lafarge.  Οι δύο εταιρείες
θα διαθέτουν από 50% των μετοχών της νέας εταιρείας,  με τη Siemens να έχει  το δικαίωμα
αγοράς μετοχών της Alstom που αντιπροσωπεύουν δύο ποσοστιαίες μονάδες του μετοχικού της
κεφαλαίου,  το  οποίο  μπορεί  να  ασκηθεί  το  νωρίτερο  τέσσερα χρόνια  μετά  το  κλείσιμο  της
συμφωνίας.

Σημειώνεται  ότι  οι  δύο  υπό  συγχώνευση  επιχειρήσεις  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό
συμπληρωματικές  όσον αφορά τις  δραστηριότητες  στον εν  λόγω τομέα και  τις  γεωγραφικές
περιοχές.  Οι πωλήσεις  των δύο εταιρειών ανέρχονται  αθροιστικά  στα 15,3 δισ.  ευρώ,  με τα
κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) να φτάνουν τα 1,2 δισ. ευρώ. Με τη συγχώνευση, η νέα
οντότητα θα επωφεληθεί από ανεκτέλεστες παραγγελίες ύψους 61,2 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα
στοιχεία  των  τελευταίων  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  των  δύο  επιχειρήσεων.  Σε
συνδυασμό, η Siemens και η Alstom αναμένουν ετήσιες συνέργειες ύψους 470 εκ. ευρώ. Τα
κεντρικά γραφεία της νέας εταιρείας, η οποία θα παραμείνει εισηγμένη στη Γαλλία, καθώς και η
Διεύθυνση  διαχείρισης  του  τροχαίου  υλικού  θα  βρίσκονται  στην  περιοχή  του  Παρισιού.
Αντίθετα, η έδρα της Διεύθυνσης λύσεων κινητικότητας (Mobility Solutions) θα βρίσκεται στο
Βερολίνο. Συνολικά, η νέα οντότητα θα έχει 62.300 υπαλλήλους σε περισσότερες από 60 χώρες.
Το παγκόσμιο αποτύπωμα των δύο εταιρειών δίνει τη δυνατότητα στη συγχωνευμένη εταιρεία
να αποκτήσει πρόσβαση σε αναπτυσσόμενες αγορές στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, την
Ινδία και την Κεντρική και Νότια Αμερική όπου είναι  παρούσα η Alstom και την Κίνα, τις
Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, όπου είναι παρούσα η Siemens.

Το διοικητικό συμβούλιο (Board of Directors) του συνδυασμένου ομίλου θα αποτελείται
από 11 μέλη,  ήτοι  από  6  Διευθυντές  που  ορίζονται  από  τη  Siemens,  εκ  των  οποίων  και  ο
Πρόεδρος,  από  4  ανεξάρτητους  Διευθυντές  και  από  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο.  Για  τη
διασφάλιση  της  συνέχειας  της  διαχείρισης,  ο  Henri  Poupart-Lafarge,  θα  συνεχίσει  να  είναι
επικεφαλής της εταιρείας ως Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο
Jochen Eickholt, Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Mobility, θα αναλάβει σημαντική ευθύνη
στη νέα εταιρεία.

Σε  δηλώσεις  του  μετά  την  υπογραφή  του  Μνημονίου,  ο  Πρόεδρος  και  Διευθύνων
Σύμβουλος της Alstom Henri Poupart-Lafarge,  τόνισε ότι ο συνδυασμός της Alstom και της
Siemens Mobility, θα δημιουργήσει αξία για πελάτες, εργαζόμενους και μετόχους. Από
την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG, Joe Kaeser σημείωσε
ότι η γαλλο-γερμανική αυτή συγχώνευση μεταξύ ίσων στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα μέσα από τη
δημιουργία  ενός  νέου  ευρωπαίου  πρωταθλητή  στη  σιδηροδρομική  βιομηχανία,  εν  μέσω των
ραγδαίων εξελίξεων που συντελούνται στην παγκόσμια αγορά, με την ανάδειξη ενός φορέα που
κατέχει δεσπόζουσα θέση στην Ασία και ο οποίος έχει αλλάξει τη δυναμική της παγκόσμιας
αγοράς.  Σημειώνεται  ότι  η συγχώνευση,  η οποία απολαμβάνει  την υποστήριξη της Γαλλικής

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


Κυβέρνησης, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στη Γαλλία, καθώς θεωρήθηκε ότι η συμφωνία δεν
αποτελεί συνεργασία μεταξύ ίσων εταίρων, αλλά ευνοεί  τον γερμανικό κολοσσό.  Ανησυχίες
εκφράζουν και οι εργαζόμενοι της Alstom, παρά τις δεσμεύσεις για διατήρηση του αριθμού των
εργαζομένων  επί  μία  τετραετία.  Επισημαίνεται  ότι  για  την  ολοκλήρωση της  συναλλαγής θα
πρέπει να ληφθεί έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των
αντιμονοπωλιακών  αρχών,  από  τη  γαλλική  αρχή  κεφαλαιαγοράς,  και  βεβαίως  από  την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γαλλία - Στοιχεία για το 2017

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας στη γαλλική αγορά παρουσίασε αύξηση πωλήσεων
κατά 4,7% το 2017. Το μερίδιο των αυτοκινήτων με μηχανές diesel περιορίστηκε στο ήμισυ των
πωλήσεων Ι.Χ. οχημάτων. Οι γαλλικές εταιρίες  Peugeot και η  Renault  αύξησαν τα ποσοστά
τους. Έτσι,  οι  πωλήσεις  των  νέων  οχημάτων  έφθασαν  τις  2,11  εκατομμύρια  εγγραφές
αυτοκινήτων. Η ποσοστιαία ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς είναι ασθενέστερη σε σχέση με τα
δύο προηγούμενα έτη, (5,1% το 2016 και 6,8% το 2015) αλλά οι συνολικές πωλήσεις φθάνουν
σε νέο υψηλό επίπεδο, συγκριτικά με το 2016 που ανέρχονταν σε 2,015.

Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα (diesel) υποχώρησαν σοβαρά διατηρώντας πλέον μόλις το
47,29% των πωλήσεων νέων οχημάτων, σε αντίθεση με το 52,1% το 2016 και το 57,2% το 2015.
Η μείωση αυτή ωφέλησε κυρίως τους βενζινοκινητήρες, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ακόμη και
τους υβριδικούς κινητήρες που εξακολουθούν να είναι σχετικά περιθωριακοί στη Γαλλία.

Η  PSA επωφελήθηκε από τη συμβολή του χαρτοφυλακίου της Opel, (σε ισχύ από τον
Αύγουστο του 2017). Οι πωλήσεις της μάρκας Opel στη Γαλλία αντιπροσωπεύουν μόλις 30.248
οχήματα,   σε σχέση  με  440.500 πωλήσεις  της  Peugeot (+9,7%)  και  270.352 πωλήσεις  της
Citroen (+5%). Συνολικά, το μερίδιο της αγοράς του ομίλου PSA έφθασε το 2017 στο 29,92%. Η
άνοδος  των  πωλήσεων  του  ομίλου  PSA είναι  ταχύτερη  από  την  συνολική  ανάπτυξη  της
γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας (4,7%), λόγω του νέου μοντέλου 3008. Η  Renault επίσης
κερδίζει  έδαφος  –  673.869  οχήματα  πωλήθηκαν  τον  τελευταίο  χρόνο  (+3,4%).  Το  «Clio»
παρέμεινε το νούμερο ένα σε πωλήσεις αυτοκίνητο στη Γαλλία, ενώ το  χαμηλού κόστος «Duster
Dacia», συνεχίζει να προοδεύει (6,5%). Ακολουθούν σε πωλήσεις τα μοντέλα της Peugeot, με το
208 να είναι  το δεύτερο σε πωλήσεις  στη Γαλλία,  και το 3008 να κατακτά την τρίτη θέση.
Ανάμεσα στους ξένους ομίλους, η Volkswagen υποχώρησε κατά 0,6% το προηγούμενο έτος, με
160.440 καινούργιες εγγραφές οχημάτων.    

Ωστόσο αυτή η ανάκαμψη,  έχει  μέχρι  στιγμής,  ελάχιστο  αντίκτυπο στις  μετοχές  των
γαλλικών αυτοκινητοβιομηχανιών στο Χρηματιστήριο και στην αγορά εργασίας. Αν και έχουν
πραγματοποιηθεί  προσλήψεις  από  τους  δύο  ομίλους  (Renault και  PSA),  οι  κατασκευαστές
παραμένουν  προσεκτικοί.  Παρά τα θετικά  αποτελέσματα,  η  PSA,  έχοντας  έρθει  κοντά  στην
πτώχευση το 2012,  βρίσκεται  ακόμη στη φάση μείωσης των εξόδων και  θέτει  ως  στόχο το
κόστος μισθοδοσίας να αποτελεί το 10% του κύκλου εργασιών της, σε αντίθεση με το 15% το
2014. Στον όμιλο PSA, μεταξύ του 2012 και του 2016 το προσωπικό έχει μειωθεί από 76.000 σε
55.000 μισθωτούς. Η αξία των μετοχών της  Renault και της  PSA δεν αντανακλά τις κατά τα
λοιπά  καλές  οικονομικές  αποδόσεις  των  δύο  πρωταθλητών  της  γαλλικής
αυτοκινητοβιομηχανίας.  Έτσι,  από  την  1η Ιανουαρίου  2017,  η  τιμή  της  μετοχής  της  PSA
αυξήθηκε κατά 9,3%  στα 16,93 ευρώ (σε συγχρονισμό με την πορεία του δείκτη CAC40, 9,4%
το προηγούμενο έτος), ενώ της Renault υποχώρησε 0,9% στα 83,91 ευρώ. 
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  Η Airbus ανέλαβε την μεγαλύτερη παραγγελία της ιστορίας της

Λίγο  πριν  τη  λήξη  της  αεροπορικής  Έκθεσης  του  Ντουμπάι  (Νοέμβριος  2017),  η
αμερικάνικη  εταιρία  ιδιωτικών  επενδυτικών  κεφαλαίων  Indigo Partners προχώρησε  σε  μία
τεράστια παραγγελία 430 συνολικά αεροσκαφών της Airbus κατηγορίας Α320NEO, έναντι του
ποσού των 49,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (42 δισ. ευρώ),  σε τιμές καταλόγου. Το γεγονός
αυτό  θεωρείται  ως  μία  μεγάλη  επιτυχία  καθώς  αφορά  το  αεροσκάφος  Α320neo,  το  βασικό
μοντέλο  της  Airbus,  που  θεωρείτο  και  η  θρυαλλίδα  της  επιτυχίας  της.  Η  συναρμολόγηση
επιμέρους  τμημάτων  του  αεροσκάφους  Α320neo πραγματοποιείται  σε  Ηνωμένες  Πολιτείες,
Γαλλία (Τουλούζη),  Γερμανία (Αμβούργο) και  Κίνα (Τιεντσίν). 

Η μεγάλη αυτή παραγγελία κλιμακώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο γιγάντων Air-
bus και Boeing και αποκαθιστά την θέση της Airbus στη διεθνή αγορά για το 2017, ενώ επίσης
ενισχύει  τη θέση του επικεφαλή της  Airbus,  Tom Enders,  προσφάτως αποδυναμωμένου από
έρευνες κατά της διαφθοράς. Η Boeing ωστόσο απάντησε στο πλαίσιο της ίδιας Έκθεσης με μια
σημαντική παραγγελία από την εταιρία Golfe Flydubai που αφορά 225 αεροπλάνα μεσαίων δια-
δρομών 737MAX, συνολικής αξίας 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων (22,8 δισ. ευρώ), σε τιμές κα-
ταλόγου ενώ είχε προηγηθεί παραγγελία 40 αεροσκαφών Dreamliner από την Emirates Airline.

 Απεργία των εργαζομένων του γαλλικού ομίλου Alstom

Τα  τέσσερα  αντιπροσωπευτικά  συνδικάτα  FO-CFDT-CFE/CGC-CGT  κάλεσαν  τους
υπαλλήλους  του  γαλλικού  ομίλου  Alstom σε  απεργία  στις  30  Νοεμβρίου  και  συγκέντρωση
ενώπιον του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (στο  Bercy), με αίτημα τη διατήρηση
όλων των γαλλικών εγκαταστάσεων και όλων των θέσεων εργασίας της βιομηχανίας σιδηροδρο-
μικού  υλικού  και  κατασκευών  Alstom,  που πρόκειται  να  συγχωνευτεί  με  την  Siemens.  Το
σχέδιο συγχώνευσης των σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων της Alstom και της Siemens Group
προβλέπει, σύμφωνα με τα συνδικάτα, ότι η Alstom θα γίνει θυγατρική του ομίλου Siemens μετά
την εισαγωγή των σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων στη Siemens. 

Η Alstom απασχολεί 8.500 εργαζόμενους σε συνολικά 12 εγκαταστάσεις της στη Γαλλία.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είχε λάβει εγγυήσεις περί απουσίας περικο-
πών και διαγραφής θέσεων εργασίας στη Γαλλία για τέσσερα χρόνια. Η ένωση εργαζομένων FO
Alstom, ωστόσο, φοβάται ιδιαίτερα τις περικοπές θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τις διπλές
θέσεις εργασίας σε Γαλλία-Γερμανία. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων με  απεργιακή τους κι-
νητοποίηση ζήτησαν από τον Υπουργό Οικονομίας  κ.  Bruno Le Maire  όπως η  γ/κυβέρνηση
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση όλων των εγκαταστάσεων της Alstom στη Γαλλία,
όλων  των  δραστηριοτήτων  των  εγκαταστάσεων  αυτών  και  όλων  των  θέσεων  εργασίας  στη
γαλλική σιδηροδρομική βιομηχανία.

Κινητοποίηση  γαλλικών  επιχειρηματικών  ομίλων  για  την  καταπολέμηση  της  
Κλιματικής Αλλαγής

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, παραμονή της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα “One
Planet Summit”, που έλαβε χώρα στο Παρίσι με την πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου και
παρουσία πολλών ξένων ηγετών, συνολικά 91 γαλλικοί όμιλοι υπέγραψαν μανιφέστο με τίτλο
«Δέσμευση Γαλλικών Επιχειρήσεων για το Κλίμα» (French Business Climate Pledge),  με το
οποίο  δεσμεύονται  να  προχωρήσουν  στη  δραστική  μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του
θερμοκηπίου για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μεγάλοι όμιλοι όπως οι
Air  Liquide,  Alstom,  Bouygues,  LVMH,  RATP,  Renault  (PSA),  ήρθαν  να  προστεθούν  στις
Solvay, Schneider Electric, Accor, Total, Sanofi και L'Oreal, οι οποίες ήδη από το 2015 είχαν
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δεσμευθεί στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι
εταιρείες  αυτές  αντιπροσωπεύουν  συνολικά  6  εκ.  θέσεις  εργασίας  και  παγκόσμιο  κύκλο
εργασιών ύψους 1.500 δισ. ευρώ.  Το έγγραφο περιλαμβάνει τις αναλυτικές δεσμεύσεις και τη
συνεισφορά της κάθε εταιρείας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, η οποία συνίσταται
είτε  σε  καθαυτή  μείωση  των  εκπομπών  ρύπων  είτε  σε  υιοθέτηση  εσωτερικής  τιμής  για  τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Συνολικά, υπολογίζεται ότι περισσότερα από 320 δισ. ευρώ
πρέπει να διατεθούν για τη χρηματοδότηση, την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία από το
2016 έως το 2020 για να επιτευχθεί η μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα.

Σαλμονέλωση: Ανάκληση προϊόντων βρεφικού γάλακτος της Lactalis 

Ο κυρίαρχος όμιλος στο χώρο των γαλακτοκομικών προϊόντων  Lactalis  -πρώτος κατά
σειρά γαλλικός  όμιλος  γαλακτοκομικών προϊόντων- ανακάλεσε στις  21 Δεκεμβρίου 2017 το
σύνολο της παραγωγής από το μοναδικό εργοστάσιό του για βρεφικό γάλα στη Γαλλία, καθώς
όπως διαπιστώθηκε δεν είχε επιτευχθεί ικανοποιητικός περιορισμός στη μόλυνση, συνδεόμενη
με τη σαλμονέλα. Εν συνεχεία της εμφάνισης σαλμονέλας -βακτηρίου ενίοτε θανατηφόρου- στο
εργοστάσιό της στην Κραόν, η  Lactalis  αποφάσισε να ανακαλέσει  το σύνολο των βρεφικών
προϊόντων που παρασκευάστηκαν ή συσκευάστηκαν στο εργοστάσιο στην περιοχή Μayonne
από τις 15 Φεβρουαρίου του 2017 και έπειτα. Πρόκειται για απόσυρση  720 παρτίδων  (2  με 3
τόνους η κάθε μία)  από τη γαλλική και διεθνή αγορά που προστίθενται στις 625 παρτίδες που
είχαν  ήδη  ανακληθεί  στις  αρχές  Δεκεμβρίου.  Η απόφαση  ελήφθη  έπειτα  από «ενδελεχείς
αναλύσεις» όπου  διαπιστώθηκε  ότι  υπήρξε  «διάχυτη  μόλυνση» στο  εργοστάσιο,  το  οποίο
βρίσκεται  σε  προσωρινή  διακοπή από τις  8  Δεκεμβρίου  2017 και  μέρος  του  εργατικού  του
δυναμικού,  350  υπάλληλοι,  βρίσκονται  σε  κατάσταση  «τεχνικής  ανεργίας». Η  μόλυνση
προέκυψε έπειτα από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο εργοστάσιο της  Κραόν κατά το
πρώτο εξάμηνο 2017. Η απόσυρση αφορά βρεφικές σκόνες και δημητριακά με την επωνυμία
“Picot”  και  “Milumel”,  καθώς  και  ένα  μείγμα  αμινοξέων  σε  σκόνη  για  την  αντιμετώπιση
παθολογικών προβλημάτων.  Από τα μέσα Αυγούστου έως τα τέλη  του έτους  είχαν νοσήσει
περίπου 38 βρέφη, ενώ κρούσματα εξακολούθησαν να καταγράφονται στις αρχές 2018.

Η απόκτηση της Zodiac από τη Safran δημιουργεί ένα κολοσσό στον γαλλικό 
αεροναυπηγικό τομέα

Η προσφορά εξαγοράς  μετοχών  (OPA-Offre publique d'achat)  που απηύθυνε  πριν ένα
χρόνο η  Safran προς την Zodiac συγκεκριμενοποιήθηκε τελικώς στα τέλη 2017. Η  διαδικασία
εγγραφής  παρέμεινε  ανοιχτή από τις  27.12 ως τις  31.01.2017,  με την  προσφερόμενη  τιμή
μετοχής  να  είναι  ιδιαιτέρως  ικανοποιητική  για  τη  Safran,  δεδομένης  και  της  πρόσφατης
επιτυχούς ανασυγκρότησης της Zodiac. 

Το εγχείρημα πραγματοποιείται σε στιγμή που ο τομέας της αεροναυπηγικής φαίνεται να
εισέρχεται σε νέα δυναμική σταθεροποίησης παγκοσμίως. Η Airbus  προσέγγισε πρόσφατα την
Bombardier  και η  Boeing εκκίνησε  διαπραγματεύσεις με την  Embraer.  Ακόμη, η μεγαλύτερη
εταιρεία  αεροναυπηγικού  εξοπλισμού  United  Technologies  Corporation (UTC)  ανήγγειλε
προσφορά 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση της  Rockwell Collins,  συμφωνία
που αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο καλοκαίρι.  Με ένα τζίρο που ανέρχεται  στα 21
δισεκατομμύρια ευρώ, και κέρδη προ τόκων και φόρων  EBITDA  2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ
και περισσότερους από 91.000  συνεργάτες, ο νέος όμιλος Safran θα βρίσκεται σε θέση ισχύος
και έναντι των Αμερικανών αεροναυπηγών και  ανταγωνιστών. 
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Η αγορά ακινήτων το 2017

Το  2017  οι  πωλήσεις  ακινήτων  έφθασαν  σχεδόν  το  1  εκατομμύριο  συναλλαγές,
παράλληλα με άνοδο των τιμών στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Έτσι στο Παρίσι,
το μέσο τετραγωνικό μέτρο ξεπέρασε τις 9.000 ευρώ σε αξία, με ένα μέσο κόστος 452.545 ευρώ
για μία κατοικία μόλις 51 τ.μ.. Το 2017, το 84% των αγοραστών της πρωτεύουσας ήταν μεσαία ή
ανώτερα διευθυντικά στελέχη και ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ η κατηγορία των εργαζομένων
ουσιαστικά απουσιάζει, αγγίζοντας μόλις το 5,8% σύμφωνα με στοιχεία του μεσιτικού γραφείου
Century 21 (με περίπου 850 πρακτορεία σε αστικές και επαρχιακές περιοχές).

Στο Bordeaux παραδείγματος χάριν, το κόστος έφθασε τα 4.363 ευρώ/τ.μ. (αύξηση 12%)
ενώ στη  Brest  το  κόστος  ανέρχεται  στα  2.000  ευρώ/τ.μ.,  (αύξηση 9%).  Οι  εν  λόγω πόλεις
επωφελήθηκαν από τις επιδράσεις της επέκτασης του τραίνου υψηλής ταχύτητας (TGV). Στη
Lyon και τη  Lille οι τιμές σημείωσαν αύξηση άνω του 8%, ενώ οι τιμές σε  Metz,  Rouen,  Le
Hauvre, Besançon παρουσιάζουν πτώση. 

Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Κτηματομεσιτικών, η μέση τιμή για όλη τη Γαλλία
διαμορφώνεται  στα  3.385  ευρώ/τ.μ..  Οι  επενδύσεις  στα  ακίνητα  το  2017  ενθαρρύνθηκαν
ιδιαίτερα από τα πολύ χαμηλά επιτόκια, με τις εγκρίσεις δανείων να διπλασιάζονται από 123 δισ.
σε  253  δισ.  ευρώ.  Υπολογίζεται  ότι  εντός  του  έτους,  τα  νοικοκυριά  δανείζονταν  με  μέσο
επιτόκιο 1,57% και αποπληρωμή εντός 219 μηνών, ήτοι 50 μήνες περισσότερους από το 2003.
Εντούτοις, εντός του 2018, η άνοδος των τιμών αναμένεται να επιβραδυνθεί και η αγορά να
αυτορρυθμιστεί. 

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.  Δράση προώθησης της επιτραπέζιας ελιάς στην αγορά της Γαλλίας: Πραγματοποιήθηκε
στις 18 Δεκεμβρίου 2017 στο Παρίσι εκδήλωση - προώθησης της επιτραπέζιας ελιάς στην αγορά
της Γαλλίας  -η  1η στο πλαίσιο σειράς  εκδηλώσεων-  στο πλαίσιο του Προγράμματος  “Olive
You” της  Πανελλήνιας  Ένωσης  Μεταποιητών-Τυποποιητών-Εξαγωγέων  Επιτραπέζιων Ελιών
(ΠΕΜΕΤΕ).  Στόχος  της  εκδήλωσης,  η  οποία  έλαβε  χώρα  στο  ελληνικό  εστιατόριο  “Yaya
Restaurant”,  ήταν η  εξοικείωση  των  συμμετεχόντων  με  τις  διάφορες  ποικιλίες  επιτραπέζιων
ελιών, μέσω της γευσιγνωσίας και της παρουσίασης προτεινόμενων τρόπων χρήσης τους από
επαγγελματία  chef.  Στο πλαίσιο  αυτό,  οι  συμμετέχοντες  ενημερώθηκαν  για τις  διαφορετικές
ποικιλίες  ελιών που υπάρχουν, δοκίμασαν ορισμένες από αυτές, καθώς και 4 ελαιόλαδα από
διαφορετικές  χώρες  (Ελλάδα,  Ισπανία,  Τυνησία),  τα  οποία  κλήθηκαν  να  αξιολογήσουν,  και
τέλος είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον  chef  του εστιατορίου να προετοιμάζει ένα
ελληνικό  πιάτο  χρησιμοποιώντας  διαφορετικές  ποικιλίες  ελιών.  Στους  συμμετέχοντες  της
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εκδήλωσης  περιλαμβάνονταν  κυρίως  καταναλωτές  (foodies),  καθώς  και  ερασιτέχνες
αρθρογράφοι σε blog που σχετίζονται με τη γαστρονομία και τη διατροφή εν γένει. 

Γ. Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στη Γαλλία:

 Εβδομάδα  Μόδας  στο  Παρίσι  (Paris  Fashion  Week  27.9-2.10.2017):  Στην
φθινοπωρινή  εβδομάδα  μόδας  του  Παρισιού  συμμετείχαν,  παρουσιάζοντας  τις
δημιουργίες  τους  υψηλής  ραπτικής  σε  χώρους  κεντρικών,  γνωστών  ξενοδοχείων  της
πόλης του Παρισιού - οι οποίοι συγκαταλέγονται στους χώρους διεξαγωγής  επιδείξεων
της Εβδομάδας μόδας- μια Ελληνίδα σχεδιάστρια  (επωνυμία:  STiLiDELiGiANNi)  και
ένας Έλληνας σχεδιαστής (επωνυμία: Costarellos).

 Διεθνής Έκθεση “Game Connection Europe 20107” (Παρίσι, 1-3.11.2017): Η έκθεση,
η  οποία διοργανώνεται  από το  2001,  αποτελεί  σημαντικό γεγονός  για  τη  βιομηχανία
παιχνιδιών,  όπου  περισσότεροι  από  2.700  προγραμματιστές,  εκδότες,  διανομείς  και
πάροχοι υπηρεσιών συναντιούνται, με στόχο την αναζήτηση νέων συνεργατών ή / και
νέων  πελατών.  Παράλληλα,  μέσω  της  εφαρμογής  Game  Connection  Meeting,  οι
συμμετέχοντες και οι εκθέτες μπορούν να οργανώνουν επιχειρηματικές συναντήσεις, οι
οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της έκθεσης.  Η χώρα μας συμμετείχε με εθνική
αποστολή  που  διοργάνωσε  το  gi-Cluster,  με  τον  συντονισμό  του  Corallia και  την
υποστήριξη  του  Enterprise Greece.  Το  ελληνικό  περίπτερο  φιλοξένησε  3  ελληνικές
επιχειρήσεις του τομέα.

 Διεθνής  Έκθεση  Κατασκευών  “BATIMAT”  (Παρίσι,  6-10.11.2017):  Η  εν  λόγω
έκθεση είναι  η  κύρια  έκθεση  στον  τομέα  των  δομικών  προϊόντων  και  υλικών  και
διεξάγεται  παράλληλα  με  τις  εκθέσεις  Interclimat+elec για  τις  κατασκευές  υψηλής
τεχνολογίας  και  τις  κατοικίες  με  ενεργειακή  αποδοτικότητα  και  Ιdéobain για  τα  είδη
μπάνιου. Κατά την τρέχουσα διοργάνωση,  η  έκθεση,  σύμφωνα με  τους  διοργανωτές,
φιλοξένησε  περί  τους  2.400 εκθέτες  και  319.200 επισκέπτες.  Η ελληνική  συμμετοχή
ανήλθε σε συνολικά 14 επιχειρήσεις. 

 Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι “Nautic”, (Παρίσι, 2-10.12.2017): Η έκθεση φιλοξένησε 825
εκθέτες, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, ο αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε τις
206.000, τοποθετώντας την έκθεση στη δεύτερη θέση μετά από αυτήν στο Ντύσσελντορφ
(“Boot  Düsseldorf”)  όσον  αφορά  τη  συμμετοχή,  αλλά  με  μεγαλύτερη  ποικιλία
επισκεπτών.  Επιπλέον,  στο  πλαίσιο  της  έκθεσης  διοργανώθηκαν  160 εκδηλώσεις  και
συνέδρια  από  τους  διοργανωτές,  καθώς  και  περισσότερες  από  300  εκδηλώσεις  από
εκθέτες και συνεργάτες της έκθεσης. Από ελληνικής πλευράς, στην έκθεση συμμετείχαν
4 συνολικά εταιρείες.

Ιστοσελίδα Γραφείου: Κατά το δ΄ τρίμηνο 2017 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 - α' εξάμηνο 2018 (διεθνείς εκθέσεις)

● Διεθνής έκθεση υγείας, θαλασσοθεραπείας LE SALON DU BIEN-ETRE- BIEN ETRE
PARIS, Παρίσι, 01-05.02.2018. Website: www.salon-medecinedouce.com 

● Διεθνής έκθεση οίνων VINISUD, Μονπελιέ, 18-20.02.2018. Website: www.  vinisud  .com
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● Διεθνής  έκθεση  αρτοποιίας  EUROPAIN,  Παρίσι  03-06.02.2018.  Website:
http://www.europain.com/fr  

● Διεθνής έκθεση αγροτικών προϊόντων SALON  INTERNATIONAL  DE
L'AGRICULTURE, Παρίσι,  24.02-04.03.2018. Website:  https://www.salon-
agriculture.com/  

● Διεθνής  έκθεση  σύνθετων  υλικών  JEC  WORLD Παρίσι,  06-08.03.2018.
Website:http://www.jeccomposites.com/events/jec-world-2018     

● Διεθνής έκθεση τουρισμού DESTINATIONS  NATURE-SALON  MONDIAL  DU
TOURISME, Παρίσι, 15.03-18.03.2018. Website: www.salons-du-tourisme.com

● Διεθνής  έκθεση βιολογικών προϊόντων SALON VIVRE AUTREMENT,  Παρίσι,  16-
19.03.2018. Website: www.  salon  -  vivreautrement  .com

● Διεθνής έκθεση μεταφορών και logistics ECO  TRANSPORT  &  LOGISTICS-
INTRALOGISTICS EUROPE, Παρίσι, 20-23.03.2018. Website: www.sitl.eu 

● Διεθνής  έκθεση  τροφίμων MADE (ΠΡΩΗΝ  MDD EXPO),  Παρίσι,  20-21.03.2018.
Website: www  .  mdd  -  expo  .  com  http  ://  www  .  madeparis  .  com  /

● Διεθνής έκθεση FRANCHISE  EXPO  PARIS, Παρίσι,  25-28.03.2018.  Website:
https://www.franchiseparis.com/  

● Διεθνής  έκθεση  βιομηχανικών  υπεργολάβων  'MIDEST',  Παρίσι,  27-30.03.2018.
Website: www.midest.com  

● Διεθνής  έκθεση  για  κόλλες,  βαφές,  βιομηχανικά  προϊόντα  EUROCOAT,  Παρίσι,  27-
29.03.2018. Website: http  ://  www  .  eurocoat  -  expo  .  com  /

● Διεθνής έκθεση μεταλλικών κατασκευών  TOLEXPO,  Παρίσι, 27-30.03.2018. Website:
http  ://  www  .  tolexpo  .  com  /?  nav  1=3&  page  =3

● Διεθνής  Έκθεση  Κατασκευών  NORDBAT,  Λίλλη  11-13.04.2018.  Website:
http://www.nordbat.com/  

● Διεθνής  Έκθεση  Κατασκευών  και  Υποδομών  INTERMAT,  Παρίσι  23-28.04.2018.
Website: https://paris.intermatconstruction.com    

● Διεθνής Έκθεση Συσκευασιών Δώρων PACK & GIFT, Παρίσι 13-14.06.2018. Website:
http://www.packandgift.com    

● Διεθνής  Έκθεση  Φυτών  και  Οπωροκηπευτικών  SALON  DU  VÉGÉTAL,  Νάντη  19-
21.06.2018. Website: http://www.salonduvegetal.com/pro/en/  

● Διεθνής  Έκθεση  TOULOUSE  SPACE  SHOW,  Τουλούζη  26-28.06.2018.  Website:
https://www.toulousespaceshow.eu/tss18/   
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