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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

1. Πορεία Γαλλικής Οικονομίας 

Τη  Δευτέρα,  26  Μαρτίου  τ.ε.,  η  Εθνική  Στατιστική  Αρχή  της  Γαλλίας  (INSEE)
παρουσίασε τις  πρώτες  εκτιμήσεις  για  την  πορεία  των βασικών  μακροοικονομικών  μεγεθών
έτους 2017. Σύμφωνα με αυτά επετεύχθη ο κύριος στόχος της νέας διακυβέρνησης  για μείωση
του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το όριο 3% του ΑΕΠ, για πρώτη φορά από το
2007, δηλ. μετά 11 έτη. Έτσι, το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε τελικώς στο 2,6% του
ΑΕΠ το 2017, ή 59,3 δισ. Ευρώ, από 3,4% το 2016, ξεπερνώντας τον στόχο της κυβέρνησης, ο
οποίος είχε τεθεί στο 2,9% του ΑΕΠ για το 2017. Η πρόβλεψη όσον αφορά το δημοσιονομικό
έλλειμμα για το 2018 είναι 2,8% του ΑΕΠ και ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Με την
θετική αυτή εξέλιξη, υφίστανται πλέον οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό της υπαγωγής της
Γαλλίας στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος όπου είχε εισαχθεί στις 23 Μαΐου του 2009. 

Το  γαλλικό  ΑΕΠ το  2017  σημείωσε  αύξηση  κατά 2%,  σημαντικά  βελτιωμένο  σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, οπότε και είχε σημειωθεί αύξησή του κατά 1,1%.  Η  θετική
μεταβολή  του  δείκτη  του  ΑΕΠ,  υποβοηθούμενη  από  την  γενικότερη  θετική  οικονομική
συγκυρία,  εκτιμάται  ότι  θα  διευκολύνει  την  μετάβαση  στο  έτος  2019,  όταν  το  έλλειμμα
υπολογίζεται να ανέλθει και πάλι γύρω στο 3%.

O στόχος για μείωση των  δημοσίων δαπανών  δεν επετεύχθη. Οι  συνολικές δαπάνες
παρουσίασαν αύξηση 2,5% το 2017 έναντι αύξησης 1% το 2016. Εξαιρουμένων των τόκων και
και της επιστροφής του φόρου 3% στα μερίσματα, αυτές αυξήθηκαν κατά 2,3% το 2017, έναντι
1,7% το 2016. 

Τα συνολικά  έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% το 2017, έναντι αύξησης 1,4% το 2016. Οι
φόροι στο εισόδημα και την περιουσία αυξήθηκαν κατά 5,5% και 0,6% αντιστοίχως (οι φόροι
στις  επιχειρήσεις  αυξήθηκαν  σημαντικά  λόγω  της  έκτακτης  εισφοράς  που  επεβλήθη  σε
αντιστάθμιση  της  επιστροφής  του  φόρου  3%  για  τα  μερίσματα,  ενώ,  αυτής  εξαιρουμένης,
παρέμειναν  ουσιαστικά  στα  ίδια  επίπεδα).  Οι  κοινωνικές  εισφορές  και  η  γενική  κοινωνική
εισφορά- CSG αυξήθηκαν λόγω της ανάκαμψης της αγοράς εργασίας, ενώ τα έσοδα από φόρους
σε φυσικά πρόσωπα, τον φόρο κατοικίας και τους φόρους στην ενέργεια, αυξήθηκαν επίσης. Oι
φορολογικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά μια μονάδα από 44,4% το 2016, σε 45,4% επί του
ΑΕΠ το 2017, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο του 45%.

Το  δημόσιο Χρέος αυτό  παρουσίασε περαιτέρω αύξηση  κατά 0,4%,  αγγίζοντας τα
2.218,4 δισ. Ευρώ και  διαμορφώθηκε στο 97% του ΑΕΠ, έναντι 96,6% το 2016, παρά την
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αύξηση  του  ΑΕΠ  κατά  2% και  τη  μείωση  του  ελλείμματος.  Η  συμβολή  του  κράτους  στο
δημόσιο  χρέος  αυξήθηκε  κατά 64,7  δισ.  Ευρώ.  Το χρέος  των  οργανισμών  της  κεντρικής
διοίκησης  μειώθηκε,  ενώ  η  συμβολή  των  τοπικών  διοικήσεων  και  των  διοικήσεων
κοινωνικής ασφάλειας στο χρέος αυξήθηκε.

1α. Εξωτερικό εμπόριο Γαλλίας έτους 2017

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων της Γαλλίας, το εξωτερικό εμπόριο της
χώρας παρουσίασε αύξηση κατά 5,6% το 2017 και διαμορφώθηκε σε 1 τρισ. Ευρώ. Οι γαλλικές
εξαγωγές άγγιξαν τα 462,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4,5% σε σχέση με
το 2016, και οι εισαγωγές της χώρας ανήλθαν σε 541,9 δισ. ευρώ, έχοντας κι αυτές αυξηθεί κατά
6,5%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα της Γαλλίας διευρύνθηκε κατά 13,2 δισ. ευρώ
και διαμορφώθηκε σε 79,1 δισ. ευρώ.

Εξωτερικό Εμπόριο Γαλλίας, 2017
Αξίες σε χιλ. ευρώ

Πηγή: Υπηρεσία Τελωνείων Γαλλίας

Όσον  αφορά  τους  εμπορικούς  εταίρους  της  Γαλλίας,  το  ενδοκοινοτικό  εμπόριο
καταλαμβάνει το 58,7% του συνολικού όγκου εμπορίου της Γαλλίας, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 5,5% σε σχέση με το 2017. 

Σε  επίπεδο  χωρών,  οι  σημαντικότεροι  εμπορικοί  εταίροι  της  Γαλλίας  κατά  το  2017
διαμορφώθηκαν κατά σειρά ως εξής:

1. Γερμανία: μερίδιο  επί  συνολικού  όγκου  εμπορίου  Γαλλίας:15,4%.  Όγκος  εμπορίου:
154,5  δισ.  ευρώ.  Μείωση 1,8% σε σχέση με  το  2016.  Ισοζύγιο  ελλειμματικό  για  τη
Γαλλία (-17,2 δισ. €).

2. Ιταλία:  όγκος εμπορίου: 76,6 δισ. ευρώ. Αύξηση 8,25%. Ισοζύγιο ελλειμματικό για τη
Γαλλία (-6,3 δισ. €)

3. Ισπανία: όγκος εμπορίου: 70,3 δισ. ευρώ. Αύξηση 7,1%. Ισοζύγιο πλεονασματικό για τη
Γαλλία (770 εκ. €).

4. ΗΠΑ: όγκος  εμπορίου:  69  δισ.  ευρώ.  Αύξηση  0,6%.  Ισοζύγιο  ελλειμματικό  για  τη
Γαλλία (-1,1 δισ. €).  

5. Βέλγιο:  όγκος εμπορίου: 68,6 δισ. ευρώ. Αύξηση 6,3%. Ισοζύγιο ελλειμματικό για τη
Γαλλία (-4,3 δισ. €).

6. Κίνα:  όγκος εμπορίου: 67,9 δισ. ευρώ. Αύξηση 9%. Αξιοσημείωτη αύξηση γαλλικών
εξαγωγών (17,8%). Ισοζύγιο έντονα ελλειμματικό για τη Γαλλία (-30,2 δισ.€). 

7. Ηνωμένο Βασίλειο: όγκος εμπορίου: 57,8 δισ. ευρώ. Αύξηση 14%. Θεαματική αύξηση
βρετανικών εξαγωγών κατά 37,8%. Ισοζύγιο πλεονασματικό για τη Γαλλία (4 δισ. €).

8. Ολλανδία: όγκος εμπορίου: 42,3 δισ. ευρώ. Αύξηση 7,9%.  Ισοζύγιο ελλειμματικό για τη
Γαλλία (-8,4 δισ.€).
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9. Ελβετία:  όγκος εμπορίου: 30,3 δισ. ευρώ. Αύξηση 3,5%.  Ισοζύγιο πλεονασματικό για
τη Γαλλία (1 δισ.€).

10. Πολωνία: όγκος εμπορίου: 19,1 δισ. ευρώ. Αύξηση 10,5%. Ισοζύγιο ελλειμματικό για τη
Γαλλία (-981 εκ.€).

Η Ελλάδα, έχασε δύο θέσεις σε σχέση με το 2016 και κατέλαβε την 51η θέση μεταξύ των
εμπορικών εταίρων της Γαλλίας κατά το 2017, με μερίδιο ωστόσο οριακά βελτιωμένο στο 0,35%
από 0,29% επί του συνολικού όγκου εμπορίου της Γαλλίας.  Σημαντική αύξηση κατά 13,8%
παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 720,7 εκ.
ευρώ.  Αντίθετα,  μείωση κατέγραψαν  οι  γαλλικές  εξαγωγές  προς  την  Ελλάδα κατά 4,7%, οι
οποίες  ανήλθαν  σε  1,99  δισ.  ευρώ.  Ο  όγκος  εμπορίου  διαμορφώθηκε  στα  2,7  δισ.  ευρώ,
μειωμένος οριακά κατά 0,4%.  Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε έντονα πλεονασματικό για τη
Γαλλία, με το πλεόνασμα να διαμορφώνεται στα 1,27 δισ. ευρώ, μειωμένο, ωστόσο, κατά 186
εκ. ευρώ σε σχέση με το περασμένο έτος. 

Όσον  αφορά  στη  σύνθεση  του  εξωτερικού  εμπορίου  της  Γαλλίας  κατά  το  2017  σε
επίπεδο  κατηγοριών  προϊόντων  (2ψήφιοι  Κωδικοί  Συνδυασμένης  Ονοματολογίας),  από  την
πλευρά των εισαγωγών, την πρώτη θέση με μερίδιο 13,4% επί του συνόλου των εισαγωγών της
χώρας κατείχαν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές και συσκευές και τα μέρη τους,
με συνολική αξία εισαγωγών 72,3 δισ. ευρώ (αύξηση 16,7% σε σχέση με το 2016). Ακολουθούν
τα αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα με μερίδιο 10,6% και αξία
57,7 δισ. ευρώ (αύξηση 7,5%), τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με μερίδιο 9,7% και αξία 52,8 δισ.
ευρώ  (αύξηση  23,7%),  οι  μηχανές,  συσκευές  και  υλικά  ηλεκτρικά,  συσκευές  εγγραφής  ή
αναπαραγωγής του ήχου και των εικόνων με μερίδιο 8,9% και αξία 48,5 δισ. ευρώ (αύξηση 3%)
και η αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα με μερίδιο 4% και αξία 21,9 δισ. ευρώ (μείωση 28%).

Από την πλευρά των γαλλικών εξαγωγών, την πρώτη θέση με μερίδιο 11,6% επί του
συνόλου των εξαγωγών της χώρας κατείχαν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές και
συσκευές και τα μέρη τους, με συνολική αξία εξαγωγών 53,8 δισ. ευρώ (αύξηση 3,7% σε σχέση
με το 2016). Ακολουθούν η αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα με μερίδιο 9,8% και αξία 45,6 δισ. ευρώ
(μείωση 5,5%), τα αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα με μερίδιο
9,7%  και  αξία  45  δισ.  ευρώ  (αύξηση  9,7%),  οι  μηχανές,  συσκευές  και  υλικά  ηλεκτρικά,
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου και των εικόνων με μερίδιο 8% και αξία 37 δισ.
ευρώ (αύξηση  4%)  και  τα  φαρμακευτικά  προϊόντα  με  μερίδιο  6% και  αξία  27,8  δισ.  ευρώ
(αύξηση 1%).

2. Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις

Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας έτους 2017

Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Υπηρεσίας  Τελωνείων  της  Γαλλίας,  το  διμερές  εμπόριο
Γαλλίας- Ελλάδας παρουσίασε πτώση της τάξης του 0,4% κατά το 2017, με τον όγκο εμπορίου
να  διαμορφώνεται  σε  2,7  δισ.  ευρώ.  Η  αξία  των  ελληνικών  εξαγωγών κατά  το  ανωτέρω
διάστημα σημείωσε αξιόλογη άνοδο της τάξης του 13,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2016,  φθάνοντας τα 720,7 εκατ. ευρώ, από 633,1 εκατ. ευρώ το 2016. Οι  εισαγωγές της
Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση διάστημα  κινήθηκαν πτωτικά κατά 4,7% και
ανήλθαν σε 1,99 δισ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε μικρή βελτίωση κατά 186 εκ.
ευρώ σε σχέση με το 2016, παραμένοντας, ωστόσο, έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας (-
1,3 δισ. ευρώ). Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές για την Ελλάδα ανήλθε
σε 36,2%.
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Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας 2017

Πηγή: Υπηρεσία Τελωνείων Γαλλίας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων  

Α. Ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία – Κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία σε 4ψήφια ανάλυση,
την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνουν τα συσκευασμένα φάρμακα
(ΚΣΟ 3004), με μερίδιο 14,7%. Κατά το 2017, η αξία των εξαγωγών του προϊόντος σημείωσε
εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 58,7% και ανήλθε σε 106,1 εκ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση
βρίσκονται οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606), η αξία των οποίων ανήλθε σε 61,8 εκ.
ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 8,6% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία.
Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411) με ύψος εξαγωγών 56,5 εκ. ευρώ (εντυπωσιακά
αυξημένο κατά 82%) και μερίδιο 7,8%, τα νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με εξαγωγές ύψους 42,2 εκ.
ευρώ και μερίδιο 5,9%. Οι καρποί και τα φρούτα, παρασκευασμένα (ΚΣΟ 2008) με εξαγωγές
ύψους  30,4  εκ.  ευρώ και  μερίδιο  4,2% συμπληρώνουν  την πρώτη πεντάδα των  κυριότερων
ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων στη Γαλλία κατά το 2017. 

Β. Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία – Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα

Την πρώτη θέση μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία καταλαμβάνουν τα
φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 9,2% και αξία 183,5 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα
βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 8,1% και αξία 161,4 εκ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΣΟ
8703) με μερίδιο 3,8% και αξία 75 εκ. ευρώ, τα προϊόντα ομορφιάς (ΚΣΟ 3304) με μερίδιο 2,9%
και αξία 57,9 εκ. ευρώ και τα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο (ΚΣΟ 7208) με μερίδιο 2,6%
και αξία 51 εκ. ευρώ. 

3. Οικονομικές  ειδήσεις

Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Γαλλία το 2017

Κατά το 2017, ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Γαλλία ξεπέρασε   τα 80 δισ.
ευρώ σε πωλήσεις, φθάνοντας τα 81,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων (FEVAD). Το ποσό αυτό εμφανίζεται
να έχει δεκαπλασιαστεί κατά τα τελευταία δώδεκα έτη, δεδομένου ότι οι πωλήσεις του τομέα το
2005 ανέρχονταν σε 8,4 δισ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις του τομέα αυξήθηκαν κατά
14,3%, ποσοστό παρεμφερές με εκείνο του προηγούμενου έτους. Το 2017 ολοκληρώθηκαν 1,2
δισεκ. ηλεκτρονικές συναλλαγές, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 20,5%.

Παρά την υποχώρηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά το τέταρτο τρίμηνο, η
αγορά  ηλεκτρονικού  εμπορίου  σημείωσε  άνοδο  κατά  το  εν  λόγω  διάστημα,  χάρη  στις
προωθητικές ενέργειες του Νοεμβρίου και κυρίως τη «Μαύρη Παρασκευή», η οποία έχει πλέον
καθιερωθεί  και  στη Γαλλία.  Τα Χριστούγεννα (Νοέμβριος  και  Δεκέμβριος),  οι  ηλεκτρονικές
πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,5% έναντι των Χριστουγέννων του 2016, φθάνοντας τα 16,5 δισ.
ευρώ (14 δισ. ευρώ το 2016 ). Συνολικά, το 2017 στη Γαλλία, 37,4 εκατομμύρια καταναλωτές ή
το  66% των Γάλλων πραγματοποίησαν αγορές  στο  διαδίκτυο  (+700.000 σε  σύγκριση με  το
2016). Το μέσο καλάθι των αγορών ανήλθε σε 65,5 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 5% σε σχέση
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με το 2016 (69 ευρώ) και ακόμη μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με το 2005, οπότε ανερχόταν
σε 89 ευρώ. Η μείωση, ωστόσο, αυτή αντισταθμίστηκε από την αύξηση της συχνότητας των
αγορών, η οποία αυξήθηκε απότομα τα τελευταία τρία χρόνια: +19% το 2017 (μετά από +21%
το  2016  και  +19% το  2015).  Η  τάση  αυτή  εξηγείται  κυρίως  από  τη  μείωση  του  κόστους
παράδοσης, που ενθαρρύνει τους καταναλωτές να πραγματοποιούν πιο συχνά παραγγελίες. Κατά
το 2017, οι διαδικτυακοί καταναλωτές πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο 33 συναλλαγές ανά έτος
(έναντι 28 το 2016), συνολικού ύψους περίπου 2.200 ευρώ. Και οι συναλλαγές μέσω κινητής
τηλεφωνίας  συνεχίζουν  να  αυξάνονται  θεαματικά,  με  τον  δείκτη  iCM,  ο  οποίος  μετρά  τις
πωλήσεις στο mobile internet (smartphones, tablets και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας) να έχει
αυξηθεί κατά 38% μέσα σε ένα έτος, σύμφωνα με την FEVAD. 

Σημάδια ανάκαμψης της γαλλικής βιομηχανίας στα προ κρίσης επίπεδα

Κατά το 2017, στη Γαλλία δημιουργήθηκαν περισσότερες βιομηχανικές μονάδες απ' όσες
σταμάτησαν να λειτουργούν,  για πρώτη φορά από το 2008. Έτσι,  σύμφωνα με το  Trendeo,
“παρατηρητήριο ποιοτικών  και  ποσοτικών  πληροφοριών για την  γαλλική  οικονομία”  από το
2009, 125 νέες βιομηχανικές μονάδες έκαναν την εμφάνισή τους στη Γαλλία το περασμένο έτος,
σε αντίθεση με 100 βιομηχανικούς χώρους που σταμάτησαν να λειτουργούν. Η διαφορά είναι
επομένως ελαφρώς θετική (25 καθαρές νέες βιομηχανικές μονάδες), επιβεβαιώνοντας τη διαρκή
τάση  βελτίωσης  που  καταγράφεται  από το  2014.  Ωστόσο,  παρά  τη  σταδιακή  βελτίωση   τα
τελευταία τέσσερα έτη, η Γαλλία εξακολουθεί να έχει 580 λιγότερες βιομηχανίες από ό,τι το
2008. Από την πλευρά των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ανάπτυξη που σημειώθηκε το 2017 έπαιξαν οι βιομηχανίες τροφίμων. Στη δεύτερη θέση έρχεται
ο τομέας επεξεργασίας αποβλήτων και ακολουθεί ο κλάδος της ενέργειας. Οι λοιποί κλάδοι  δεν
φαίνεται  να  έχουν  ακόμη  ανακάμψει,  με  τους  τομείς  της  εκτύπωσης,  της  ένδυσης,  της
χαρτοβιομηχανίας, των επίπλων και των φαρμάκων να παρουσιάζουν ακόμη αρνητικό καθαρό
αποτέλεσμα.  Αξίζει  να  σημειωθεί,  ωστόσο,  ότι  παρά  την  τάση  βελτίωσης,  το  προηγούμενο
διάστημα  σηματοδοτήθηκε  από  αρνητικές  εξελίξεις  για  τη  βιομηχανική  απασχόληση:  το
εργοστάσιο  Tupperware  στο  Joué-les-Tours  (Indre-et-Loire),  το  οποίο  απασχολούσε  235
υπαλλήλους, προχώρησε στη παύση εργασιών του, ενώ μία ημέρα νωρίτερα η Ford ανακοίνωσε
ότι σταματάει όλες τις επενδύσεις στο εργοστάσιό της στο Blanquefort (Gironde), θέτοντας σε
κίνδυνο σχεδόν χίλιες θέσεις εργασίας.

Αύξηση  του τουρισμού του Παρισιού το 2017

Τα ενοποιημένα στατιστικά που προκύπτουν από τον Σύνδεσμο Τουριστικών Γραφείων
του Παρισιού και από την Εθνική Στατιστική Αρχή της Γαλλίας (INSEE), παρουσιάζουν έντονη
ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, οι αφίξεις στην περιοχή του Παρισιού
για το 2017 ανήλθαν σε 23,6 εκατομμύρια επισκεπτών, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα
των 23 εκατομμυρίων. Η αύξηση των επισκεπτών σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανέρχεται
σε 11% και σε σχέση με το 2014 σε 5%. Η ανάκαμψη βασίζεται όχι μόνον στη γαλλική και
ευρωπαϊκή αγορά αλλά και τις αγορές μακρινών αποστάσεων. Ακόμα παρατηρείται ανάκαμψη
του επιχειρηματικού  τουρισμού ως  αναψυχή.  Ενδεικτικό  παράδειγμα  είναι  η  επιστροφή των
Αμερικανών  τουριστών,  με  περισσότερες  από  2  εκατομμύρια  αφίξεις,  νούμερο  που  είχε  να
συμβεί  από την  11η Σεπτεμβρίου.  Άλλες  πηγές  επιβεβαιώνουν  αυτήν την  απόδοση ως  έτος
ρεκόρ για τον αερολιμένα του Παρισιού.

Η γαλλική 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,

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

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

5

mailto:ecocom-paris@mfa.gr


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%)
χάρη  στην  σύνδεση  με  τραίνο  υψηλής  ταχύτητας  (TGV).  Στη  Lyon και  τη  Lille οι  τιμές
σημείωσαν  αύξηση  πάνω  από  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  σε  3.385  ευρώ/τ.μ..  Οι  επενδύσεις  στα  ακίνητα  το  2017
ενθαρρύνθηκαν 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 δανείζονται με μέσο
επιτόκιο 1,57% και αποπληρωμή μέσα σε 219 μήνες, ήτοι 50 μήνες περισσότερους από το 2003. 

Σχέδιο Δράσης για την μείωση των αποκλίσεων στις αμοιβές ανδρών - γυναικών

Σύμφωνα  με  στοιχεία  του  ΟΟΣΑ,  η  Γαλλία  έχει  μειώσει  την  μέση  απόκλιση  των
απολαβών των δύο φύλων κατά -3,4 βαθμούς από το 2002 έως σήμερα, με ποσοστό απόκλισης
9,9% με βάση τον  υπολογιζόμενο  μέσο μισθό των ανδρών το  2015 στην σχετική  κλίμακα
μισθολογικών αποκλίσεων. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε στις 7 Μαρτίου
από τον Γ/Πρωθυπουργό, η Γαλλική Κυβέρνηση επιθυμεί να μειώσει αυτό το ποσοστό μέχρι το
2022.  Για  να  επιτευχθεί  ο  εν  λόγω  στόχος,  στις  επιχειρήσεις  με  περισσότερους  από  50
υπαλλήλους  θα  επιβληθεί  η  χρήση  ενός  ελεύθερου  λογισμικού  για  τον  υπολογισμό  των
μισθοδοτικών αποκλίσεων μεταξύ των δύο φύλων. Οι επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους 3
χρόνια  ώστε  να  απαλείψουν  τις  μη  δικαιολογημένες  αποκλίσεις  που  θα  καταγραφούν  με
αντίποινα χρηματικές ποινές. Για να εξαλειφθούν οι καταχρήσεις, οι έλεγχοι της Επιθεώρησης
Εργασίας στον τομέα αυτόν θα τετραπλασιαστούν, ξεπερνώντας τους 7.000 ετησίως.

Εξελίξεις στο γαλλικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων French Tech

Το 2017 το ύψος χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων στη Γαλλία κατέγραψε
σημαντική αύξηση. Συνολικά για το 2017 συγκεντρώθηκαν κεφάλαια ύψους 2,5 δισ. ευρώ για
νεοφυείς επιχειρήσεις  και  2,8  δισ.  ευρώ  από  γαλλικά  κεφάλαια  επιχειρηματικού  κινδύνου
(venture capital)  για  μελλοντική  χρήση.  Οι  επιδόσεις  αυτές  προκάλεσαν  αισιοδοξία  στον
επιχειρηματικό κόσμο των εταιρειών startup, και επέτρεψαν στη Γαλλία να βρεθεί στην πρώτη
θέση,  προσπερνώντας  το  Ηνωμένο  Βασίλειο,  ως  προς  την  χρηματοδότηση  νεοφυών
επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Οι θετικές εντυπώσεις για το γαλλικό οικοσύστημα των νεοφυών
επιχειρήσεων  French  Tech ενισχύονται  περαιτέρω  από  το  επιχειρηματικό  ενδιαφέρον  της
παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της τάσης είναι η
εγκατάσταση της εταιρείας, “Nest”, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας Internet of Things (IoT) στο
Παρίσι, καθώς και της εταιρείας λογισμικού SAP, η οποία ανακοίνωσε ότι θέλει να επενδύσει 2
δισ.  ευρώ  στο  γαλλικό  οικοσύστημα  τα  επόμενα  πέντε  χρόνια.  Η  τελευταία,  πρόσφατα
εξαγόρασε τη γαλλική startup “Recast.ai”. Τέλος, το επίπεδο των επενδύσεων ξένων κεφαλαίων,
έφθασε σε πρωτόγνωρα ύψη σημειώνοντας αύξηση κατά 62% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναπροσαρμογή  ή  ακύρωση  των  συμφωνιών  για  την  δημιουργία  υπεράκτιων
αιολικών πάρκων από την γαλλική κυβέρνηση 

Η  κυβέρνηση  κατέθεσε  τροπολογία  στη  Γερουσία  που  θέτει  το  πλαίσιο  για  την
επαναδιαπραγμάτευση ή ακύρωση των συμφωνιών μεταξύ των EDF, Iberdrola,  Engie και του
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γαλλικού  κράτους  για  την  δημιουργία  έξι  υπεράκτιων  αιολικών  πάρκων.  Όπως  αναφέρει  η
αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, προβλέπεται ακόμη και οριστική εγκατάλειψη των έργων
σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επαναδιαπραγμάτευση προκειμένου να ξαναρχίσει μια νέα
διαδικασία  το  συντομότερο  δυνατό.  Οι  τιμές  αγοράς  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  από μονάδες
υπεράκτιας  αιολικής  ενέργειας,  και  παρουσιάζουν  σημαντική  μείωση  κόστους  παραγωγής
(κυμαίνονται  γύρω  από  τα  40  ευρώ/MWh)  σε  χώρες  όπου  ήδη  δραστηριοποιούνται  με  τη
συγκεκριμένη  τεχνολογία  (Ηνωμένο  Βασίλειο,  Γερμανία,  Βέλγιο,  Ολλανδία).  Όπως εξηγεί  η
αιτιολογική  έκθεση  της  τροπολογίας,  ο  προϋπολογισμός  που  συμφωνήθηκε  για  αυτές  τις
εγκαταστάσεις  είναι  πολύ  υψηλός  και  δεν  αντικατοπτρίζει  πλέον  την  τρέχουσα  τιμή  της
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, προκαλώντας υπερβολικά κέρδη για τους συμμετέχοντες. 

Ο  Σύνδεσμος  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  αποκαλεί  την  πρόταση  “πρωτοφανές
καταστροφικό μήνυμα για όλες τις ανανεώσιμες πηγές”, ενώ από τον χώρο της βιομηχανίας,
εκφράζεται  η άποψη πως δεν είναι λογικό να ζητείται από τους νικητές του διαγωνισμού να
τιμολογούν  την  παραγόμενη  ενέργεια  όπως  σε  ευρωπαϊκές  χώρες  όπου  η  βιομηχανία  και  η
τεχνολογία αυτών των μονάδων παραγωγής ενέργειας είναι ώριμη (Γερμανία, Δανία, Μεγάλη
Βρετανία, Ολλανδία) και να μειώσουν την τιμή από τα 180-200 ευρώ σε 50 ευρώ την MWh. 

Μεταρρύθμιση των Γαλλικών Σιδηροδρόμων

Σε εκ βάθρων μεταρρύθμιση της γαλλικής  κρατικής  σιδηροδρομικής  εταιρείας  SNCF
προχωρά στο αμέσως επόμενο διάστημα η Γαλλική Κυβέρνηση. Ενόψει της απελευθέρωσης της
εσωτερικής  αγοράς  μεταφοράς  επιβατών  (η  ενσωμάτωση της  σχετικής  Ευρωπαϊκής  Οδηγίας
στην εθνική νομοθεσία έχει οριστεί για τις 25 Δεκεμβρίου 2018), η οποία θα εκθέσει τον τομέα
στον διεθνή ανταγωνισμό, οι επιδόσεις του γαλλικού σιδηροδρομικού συστήματος εμφανίζονται
ανεπαρκείς, με την ποιότητα των υπηρεσιών να έχει υποβαθμιστεί, ενώ ταυτόχρονα τα συχνά
ατυχήματα έχουν καταστρέψει την εικόνα της SNCF ως προς την ασφάλεια των μεταφορών. 

Σύμφωνα  με  έκθεση  που  εκπονήθηκε, το  2016  η  γαλλική  σιδηροδρομική  εταιρεία
αντιπροσώπευε κόστος ύψους 10,5 δισ. ευρώ για τα δημόσια οικονομικά, στο οποίο θα πρέπει να
προστεθεί  και  επιδότηση  ύψους  3,2  δισ.  ευρώ  για  την  εξισορρόπηση  του  συνταξιοδοτικού
συστήματος  της  SNCF,  το  οποίο  παρά  το  υψηλό  επίπεδο  δημόσιας  στήριξης,  παραμένει
ελλειμματικό.  Επιπλέον,  ο  διαχειριστής  του  δικτύου,  η  εταιρεία  SNCF  Réseau, έχει
συσσωρεύσει χρέος ύψους 50 δισ. ευρώ, το οποίο αυξάνεται κάθε έτος κατά 3 δισ. ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για την εξυπηρέτηση του χρέους που ανέρχονται σε 1,5 δισ.
ευρώ ετησίως. 

Προκειμένου η γαλλικοί σιδηρόδρομοι να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί, η κυβέρνηση
πρόκειται να λάβει τα ακόλουθα μέτρα: 

 Τερματισμός του καθεστώτος του μονίμου προσωπικού (cheminot).  Από τούδε και στο
εξής  οι  νέες  προσλήψεις  θα  διέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Κώδικα  Εργασίας.  Οι
εργαζόμενοι  που  ήδη  απολαμβάνουν  αυτό  το  καθεστώς  (περίπου  το  90%  των
εργαζομένων της εταιρείας) θα το διατηρήσουν.  

 Ανάληψη μέρους του χρέους της εταιρείας από το Κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι η
εταιρεία  θα  καταβάλει  συστηματική  προσπάθεια  μείωσής  του  κατά  τη  διάρκεια  μίας
5ετούς περιόδου. 

 Μετατροπή του καθεστώτος της εταιρείας από Δημόσια Επιχείρηση σε Εθνική Εταιρεία
Δημοσίου Κεφαλαίου (και όχι σε Ανώνυμη Εταιρεία, όπως είχε προταθεί).

 Ωστόσο,  η  Γαλλική  Κυβέρνηση  δεν  θα  προβεί  σε  κλείσιμο  γραμμών  χαμηλής
κυκλοφορίας.
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Όσον αφορά στη νομοθετική διαδικασία, την οποία θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση για
την προώθηση της μεταρρύθμισης, η λύση που τελικώς προκρίθηκε περιλαμβάνει την έκδοση
Διαταγμάτων,  προβλέποντας  όμως  διάστημα  δύο  μηνών  για  την  πραγματοποίηση
διαβουλεύσεων με τους εμπλεκομένους. 

Στο πλάισιο αυτό, τα τέσσερα μεγαλύτερα συνδικάτα του κλάδου (Unsa, CFDT, SUD-
Rail και CGT) αντέδρασαν έντονα τόσο στις προτάσεις, όσο και στις τελικές ανακοινώσεις της
Κυβέρνησης  και  τον  τρόπο  που  αυτή  προτίθεται  να  προχωρήσει  με  τη  μεταρρύθμιση,
εξαγγέλλοντας απεργίες συνολικά 36 ημερών, υπό τη μορφή κυλιόμενων κινητοποιήσεων δύο
ημερών ανά εβδομάδα έως τα τέλη Ιουνίου.    

4. Επιχειρηματικές ειδήσεις

Συμφωνία αγοράς 30 αεροσκαφών της Airbus από την Aegean Airlines

Μεγάλο  ενδιαφέρον  έδειξε  ο  γαλλικός  τύπος  σε  συνέχεια  της  ανακοίνωσης  της
συμφωνίας  την 28 Μαρτίου 2018 και υπογραφής σχετικού  MoU  μεταξύ της  Aegean  και της
Airbus  για την αγορά 30 αεροσκαφών, με συμβόλαιο επέκτασης για επιπλέον 12 αεροσκάφη.
Πιο  συγκεκριμένα,  πληθώρα  γαλλικών  δημοσιευμάτων  αναφέρονται  στις  προοπτικές  που
διαμορφώνονται  για  τη  μεγαλύτερη  ελληνική  αεροπορική  εταιρεία  Aegean,  στη  βάση  της
πρόσφατης συμφωνίας της εταιρείας για ανανέωση του στόλου της με αεροπλάνα της γαλλο-
γερμανικής κατασκευάστριας  Airbus,  με έδρα την Τουλούζη. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι
το 2017 η  Aegean  μετέφερε 13,2 εκ.  επιβάτες με τον ήδη υπάρχοντα στόλο της. Η εταιρεία
προσφέρει μετακινήσεις από 12 γαλλικές πόλεις σε 5 ελληνικούς προορισμούς και εξυπηρετεί
συνολικά 153 προορισμούς σε 44 χώρες. 

H συμφωνία  αφορά  παραγγελία  20  Airbus-A320neo  και  10  Airbus-A321neo,  με
δυνατότητα  για  επέκτασή  της  για  την  προμήθεια  12  επιπλέον  αεροσκαφών,  τα  οποία  θα
αυξήσουν  τον  τελικό  αριθμό  σε  42  συνολικά  αεροσκάφη. Η  συνολική  αξία  της  επένδυσης
αγγίζει τα 5 δισ. δολάρια σε τιμές καταλόγου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση
στην Ελλάδα. Η παράδοση των αεροσκαφών θα ξεκινήσει το 2020, ενώ υπολογίζεται να έχει
ολοκληρωθεί έως το 2025. 

Εστιατόριο ελληνικής κουζίνας στο Παρίσι κερδίζει αστέρι Michelin

Το εστιατόριο ελληνικής κουζίνας “Le Mavrommatis” ήταν μεταξύ των εστιατορίων που
διακρίθηκαν  με  ένα αστέρι  Michelin  κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του οδηγού
γαστρονομίας για το έτος 2018, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου τ.έ. στο
Παρίσι.  Το εν λόγω εστιατόριο ανήκει στους αδελφούς Μαυρομμάτη, με καταγωγή από την
Κύπρο,  οι  οποίοι  διακρίνονται  στο χώρο της  εστίασης στο Παρίσι.  Ο σεφ του εστιατορίου,
Ανδρέας Μαυρομμάτης, αποτελεί τον πρώτο Κύπριο σεφ που λαμβάνει αστέρι Michelin.  Οι
αδελφοί Μαυρομμάτη διαθέτουν εστιατόρια και καταστήματα ντελικατέσσεν στο Παρίσι, καθώς
και  εκτός  πρωτεύουσας,  στη  Μασσαλία  και  τη  Νίκαια.  Επιπλέον,  διαθέτουν  εισαγωγική
εταιρεία, η οποία αποτελεί σημαντικό εισαγωγέα ελληνικών προϊόντων τροφίμων στη χώρα.

Οι κριτικοί του οδηγού Michelin επισκέπτονται τα επιλεγμένα εστιατόρια ανώνυμα και
δεν  αποκαλύπτουν  την  ταυτότητά  τους  στο  εκάστοτε  εστιατόριο  που  καλούνται  να
αξιολογήσουν. Η απόκτηση αστεριού Michelin αποτελεί πολύ σημαντική διάκριση στον χώρο
της  γαστρονομίας  και  εστίασης  εν  γένει  καθώς  αυξάνει  θεαματικά  την  προβολή  και
αναγνωρισιμότητα των βραβευμένων εστιατορίων και κατ'  επέκταση την επισκεψιμότητα και
πελατεία τους.
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  Βράβευση ελληνικής εταιρείας ΑΘΩΣ -2ος Διεθνής Διαγωνισμός Εκλεκτών Νερών ,
Παρίσι, 20.03.2018 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 στο Δημαρχείο του 4ου διαμερίσματος
των Παρισίων, τελετή απονομής βραβείων στις νικήτριες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στον 2ο
Διεθνή  Διαγωνισμό  Εκλεκτών  Νερών  (Concours  International  des  Eaux  Gourmet)  του
Οργανισμού Αξιολόγησης των Αγροτικών Προϊόντων AVPA (Agence pour la Valorisation des
Produits  Agricoles).  Στον  διαγωνισμό  συμμετείχαν  συνολικά  75  ετικέτες  νερών  που
προέρχονταν  από  19  διαφορετικές  χώρες.  Τα  βραβεία  απονεμήθηκαν  σε  έξι  συνολικά
κατηγορίες, 3 για τα μη αεριούχα νερά και 3 για τα αεριούχα.

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής και εμφιάλωσης νερών ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.,
με έδρα την Χαλκιδική, κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία μη αεριούχων νερών “Νερά
με χαρακτήρα” (Eaux Plates de Caractère). Σημειώνουμε ότι το ίδιο βραβείο είχε κερδίσει η
εταιρεία  και  πέρυσι  κατά  την  πρώτη  διοργάνωση  του  σχετικού  διαγωνισμού.  Στις  λοιπές
κατηγορίες μη αεριούχων νερών, διακρίθηκαν με το χρυσό βραβείο το νερό Are Water  από τη
Σουηδία στην κατηγορία “Ελαφριά νερά” (Eaux Plates Légères) και το νερό Aquadeus από την
Ισπανία στην κατηγορία “Μέτρια νερά” (Eaux Plates Mixtes). Στις τρεις κατηγορίες αεριούχων
νερών,  διακρίθηκαν  με  το  χρυσό  βραβείο  το  νερό  Antipodes  από  τη  Νέα  Ζηλανδία στην
κατηγορία “Ελαφριά νερά” (Eaux Gazeuses Légères), το νερό Saint-Geron από τη Γαλλία στην
κατηγορία “Μέτρια νερά” (Eaux Gazeuses Mixtes)  και το νερό Chateldon πάλι από τη Γαλλία
στην κατηγορία “Νερά με χαρακτήρα” (Eaux Gazeuses de Caractère). 

Ο Οργανισμός  AVPA  είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που
ιδρύθηκε το 2005 και αποτελείται από παραγωγούς και γευσιγνώστες, οι οποίοι επιθυμούν να
συμβάλουν  στην  καλύτερη  αξιοποίηση  των  γεωργικών  προϊόντων  διατροφής  και  στην
αναγνώριση των παραγωγών αριστείας. Ο οργανισμός διοργανώνει διαγωνισμούς και για άλλα
αγροτικά προϊόντα (μέλι, αποξηραμένα φρούτα, καφές και φυτικά έλαια), ενώ το 2017 διεξήγαγε
για πρώτη φορά τον Διεθνή Διαγωνισμό Εκλεκτών Νερών.

3η έκδοση του Φόρουμ Fintech του Παρισιού (30/01-31/01/2018). 

Η  3η  έκδοση   Fintech του  Παρισιού  συγκέντρωσε  150  νεοφυείς  επιχειρήσεις
χρηματοοικονομικής δραστηριότητας από περισσότερες από 45 χώρες, καθώς και πάνω από 200
ηγέτες του τραπεζικού κλάδου ή του κόσμου των fintech. Στο Φόρουμ και ο Γενικός Διευθυντής
της  γαλλικής  τράπεζας  «Société  Générale»,  εκπροσωπώντας  τον  τραπεζικό  κλάδο  πλήρους
μετασχηματισμού.  Οι  τεχνολογίες  Fintech για  χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες  προσελκύουν
επενδυτές  επιχειρηματικών  κεφαλαίων  (Venture Capitals-VC).  Στην  Ευρώπη,  το  2017
επενδύθηκαν 2,7 δισ. δολάρια στον τομέα, ήτοι διπλάσια από το 2016. 

Το Facebook  και  η  Google  ανακοίνωσαν  σημαντικές  επενδύσεις  στον  τομέα  της
έρευνας στο Παρίσι

Μετά  το  Facebook,  το  οποίο  ανήγγειλε  στις  22  Ιανουαρίου  την  επένδυση  ύψους  10
εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η Google
ανακοίνωσε ότι  το  Παρίσι  θα  φιλοξενήσει  το  δεύτερο  ευρωπαϊκό  ερευνητικό  κέντρο  της
αφιερωμένο στην ΑΙ. Αυτό το επενδυτικό σχέδιο θα περιστρέφεται γύρω από 5 βασικά στοιχεία:
α)  υποδοχή  40  διδακτορικών  φοιτητών  στο  Facebook  AI  Research  (FAIR)  στο  Παρίσι,  β)
χρηματοδότηση  υποτροφιών  και  διδακτορικών  διατριβών  από  διάφορα  πανεπιστήμια,  γ)
χρηματοδότηση  10  διακομιστές  αφιερωμένους  στο  AI  προς  όφελος  των  ερευνητικών
ινστιτούτων, δ) ένα ταμείο για τη συλλογή και επεξεργασία ανοιχτών δεδομένων και τέλος ε)
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διπλασιασμό του εργατικού δυναμικού του εργαστηρίου FAIR που θα αυξηθεί από 30 σε 60
μηχανικούς. Το συνολικό ποσό της επένδυσης δεν έχει ανακοινωθεί.  

Οι εν λόγω επενδύσεις  δείχνουν την αυξανόμενη ελκυστικότητα της  Γαλλίας για τις
Gafa και αποδίδεται στη συγκέντρωση ταλέντων σε αυτόν τον τομέα και την παρουσία πολύ
εξειδικευμένων δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, όπως το INRIA και το CNRS.

 Συμφωνία Amazon με γαλλική αλυσίδα λιανικού εμπορίου Monoprix

Τη  συμφωνία  μεταξύ  της  γαλλικής  εταιρείας  σούπερ  μάρκετ  Monoprix  και  του
αμερικανικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου
2018 ο γαλλικός όμιλος  Casino,  στον οποίο ανήκουν τα καταστήματα  Monoprix. Στο πλαίσιο
της  συμφωνίας,  τα  προϊόντα  διατροφής  του  Monoprix  θα  προσφέρονται  στους  πελάτες  της
Amazon μέσω της υπηρεσίας Prime Now. Η συμφωνία καλύπτει αποκλειστικά την περιοχή του
Παρισιού και των προαστίων του και τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή και στον
ιστότοπο της Amazon Prime Now. Η Monoprix αποτελεί την πρώτη γαλλική αλυσίδα λιανικού
εμπορίου,  η  οποία  συνάπτει  συμφωνία  με  τον  αμερικανικό  κολοσσό,  σηματοδοτώντας  την
οριστική είσοδο της Amazon στον κλάδο των σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. 

Μέσω της  συνεργασίας μεταξύ της Amazon και  της Monoprix,  ο όμιλος  ενισχύει  τη
στρατηγική διανομής του και προσεγγίζει ακόμη περισσότερο τους πελάτες και τις ανάγκες τους.

Οι πελάτες της Amazon Prime  Now  θα έχουν πρόσβαση σε ένα εικονικό κατάστημα
Monoprix, στο οποίο θα είναι διαθέσιμα επιλεγμένα προϊόντα, μεταξύ 5.000 και 10.000 κωδικών
στα οποία θα περιλαμβάνονται κυρίως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά πιθανώς και λοιπές
γνωστές μάρκες. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με αυτές που βρίσκονται στην ιστοσελίδα monoprix.fr,
καθώς η γαλλική εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την τιμολογιακή πολιτική και την πολιτική
προώθησης προϊόντων και η συνεργασία με την Amazon θα καλύπτει το κομμάτι της διανομής
και ευρύτερα των logististics, στο οποίο η αμερικανική εταιρεία κατέχει ηγετική θέση. Σύμφωνα
με τον γ/τύπο, η Amazon είχε προσεγγίσει το προηγούμενο διάστημα όλους τους σημαντικούς
λιανοπωλητές τροφίμων στη χώρα. Ωστόσο, η προμήθεια ύψους 8%, την οποία εμφανιζόταν να
επιβάλλει σε όλες αγορές, φαίνεται να αποθάρρυνε ορισμένους από αυτούς. Σημειώνεται ότι το
ύψος της προμήθειας δεν επιβεβαιώνεται από τους εκπροσώπους της Monoprix. 

Οι 500 γαλλικές εταιρείες “πρωταθλητές” της ανάπτυξης

Κατάταξη  των  500  ταχύτερα  αναπτυσσόμενων  γαλλικών  επιχειρήσεων  δημοσίευσε  η
έγκριτη οικονομική εφημερίδα  Les Echos.  Η κατάταξη καλύπτει  την περίοδο 2013-2016 και
παρουσιάζει  εκείνες  τις  γαλλικές  επιχειρήσεις,  ανεξαρτήτως μεγέθους,  που κατέγραψαν τους
ισχυρότερους  ρυθμούς  αύξησης  των  πωλήσεών  τους.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το
γεγονός  ότι  στην  κατάταξη  δεν  υπάρχει  μεγάλη  παρουσία  μεσαίων  και  πολύ  μεγάλων
επιχειρήσεων.  Οι  εταιρείες  με  πωλήσεις  άνω των  10  εκατ.  ευρώ  σπανίζουν  ανάμεσα  στους
εθνικούς πρωταθλητές, ενώ στον κατάλογο περιλαμβάνονται μόλις περί τις δεκαπέντε εταιρείες
με πωλήσεις μεγαλύτερες από 100 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η κατάταξη περιλαμβάνει πληθώρα
μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν λιγότερους από 50 υπαλλήλους. Ο  πλήρης  κατάλογος
των 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.lesechos.fr/infographie/champions_croissance/.  

Πρόγραμμα ανασυγκρότησης του ομίλου Carrefour – Περικοπές θέσεων εργασίας

O νέος Διευθύνων Σύμβουλος της  Carrefour κ.Bompard, ανακοίνωσε στις 23/01/2018
την περικοπή 2.400 θέσεων εργασίας στις γαλλικές εγκαταστάσεις του Ομίλου σε ένα συνολικό
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ανθρώπινο  δυναμικό  των  10.500  μισθωτών.  Ο  κ.Bompard,  αντιμέτωπος  με  τον  αυξανόμενο
ανταγωνισμό (π.χ.  Amazon), αποφάσισε να απλοποιήσει τις δομές για να κερδίσει σε ευελιξία.
Το σχέδιο ανασυγκρότησης της Carrefour προβλέπει επιπλέον εξοικονόμηση 2 δισεκατομμυρίων
ευρώ  ετησίως  ως  το  2020  και  2,8  δισ.  επενδύσεις  στον  ψηφιακό  τομέα  μέχρι  το  2022,
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ψηφιακή μετατόπιση και να αντιμετωπισθεί ο πόλεμος  τιμών.
Άξιο αναφοράς αποτελεί  το γεγονός  ότι  ενώ το 2005 η  Carrefour κατείχε  την 2η θέση στη
παγκόσμια κλίμακα διανομέων με 92,8 δισ. δολάρια, μέχρι το 2017 έχει χάσει έδαφος σε σχέση
με τους ανταγωνιστές της, ευρισκόμενη πλέον στην 9η θέση της κλίμακας με 84,1 δισ. δολάρια. 

Στον νέο σχεδιασμό της εντάσσεται  η αναζήτηση αγοραστών των πρώην καταστημάτων
Dia (σύνολο 273 καταστημάτων, που απέκτησε το 2014), ενώ σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης
αγοραστών θα προχωρήσει στο κλείσιμο των καταστημάτων.

Η Airbus σχεδιάζει την κατάργηση 3.700 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη μέσα
στα επόμενα 3 έτη

Ο κατασκευαστής  αεροσκαφών  Airbus  ανακοίνωσε  τη  μείωση  της  παραγωγής  του
μοντέλου Α380 και των στρατιωτικών αεροπλάνων Α400Μ σε 6 και 8 μοντέλα αντίστοιχα, ανά
έτος, από το 2020. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει σταδιακά μέχρι και 3.700 θέσεις εργασίας. Δεν
τίθεται  ζήτημα  απολύσεων  αλλά  ενός  εκτεταμένου  σχεδίου  ανακατανομής  του  εργατικού
δυναμικού σε διάφορα προγράμματα αυξημένου ρυθμού όπως τα μοντέλα Α350 και Α320 και
διαγραφής θέσεων εργασίας,  υπολογίζοντας στις  αποχωρήσεις  λόγω των συντάξεων,  κ.ά.,  το
οποίο  θα  εφαρμοστεί  μέσα  στα  επόμενα  τρία  έτη.  Η   Airbus  υποσχέθηκε  μια  “υπεύθυνη”
κοινωνική διαχείριση για τον Όμιλο που αριθμεί 129.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 90.000
περίπου βρίσκονται στη Γαλλία και τη Γερμανία.   Η  Airbus θα κατασκευάσει εφέτος, ακόμη
12 αεροσκάφη Α380 ενώ στηρίζεται στο  συμβόλαιο που υπογράφηκε τον περασμένο Ιανουάριο
με την εταιρεία Emirates για 36 αεροσκάφη  Α380. Τέλος, προβλέπεται να παραχθούν φέτος 15
στρατιωτικά αεροσκάφη Α400Μ και 11 το 2019, προτού μειωθεί στα 8, αριθμός που είναι η
ελάχιστη  παραγωγική  δραστηριότητα  για  να  διατηρηθεί  ο  βιομηχανικός  χώρος,  εν  αναμονή
προσεχών συμβολαίων για εξαγωγές.

Θετικά  οικονομικά  στοιχεία  παρουσίασε  ο  γαλλικός  όμιλος  ξενοδοχειακών
εγκαταστάσεων AccorHotles για το 2017

Ο  Πρόεδρος του γαλλικού ομίλου ξενοδοχειακών μονάδων  AccorHotles, κ. Sébastien
Bazin παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2017, σύμφωνα με τα οποία η κερδοφορία
του ομίλου ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις. Πιο συγκεκριμένα, ο έκτος μεγαλύτερος όμιλος
παγκοσμίως στον ξενοδοχειακό κλάδο, σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 492 εκατ. Ευρώ, ενώ οι
προβλέψεις του στρατηγικού προγραμματισμού του ομίλου υπολόγιζαν αυτό το μέγεθος στα 397
εκατ. Ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 1,93 δισ. Ευρώ, αυξημένος κατά 17,7%
σε σύγκριση με το 2016.

Αύξηση κύκλου εργασιών της L'Oréal το 2017

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας L'Oréal κ. J.-P.
Agon, η κερδοφορία  της  εταιρείας  έφθασε  σε  επίπεδο  ρεκόρ  το  2017,  καταγράφοντας
λειτουργικό περιθώριο κέρδους 18%. Ο όμιλος έκλεισε το έτος με αύξηση του κύκλου εργασιών
κατά 4,8% και με καθαρό αποτέλεσμα αυξημένο κατά 2,8% στα 3,7 δισ. ευρώ.  Δεδομένου ότι
συνολικά η αγορά ομορφιάς αναπτύχθηκε κατά 4,5% το εν λόγω έτος, η  L'Oréal  κατάφερε να
αυξήσει το μερίδιο της αγοράς που κατέχει. Το 2017 αποτέλεσε το έτος κατά το οποίο η εταιρεία
κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των 2 δισ. ευρώ πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, με
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τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να αντιπροσωπεύουν το 8% των συνολικών πωλήσεων. Μοχλός για
τις επιδόσεις αυτές υπήρξαν οι πωλήσεις των προϊόντων πολυτελείας της εταιρείας, οι οποίες
αυξήθηκαν  κατά 9%. Αύξηση 5% παρουσίασε και  ο  κλάδος  των δερμοκαλλυντικών,  ενώ ο
κλάδος προϊόντων για ευρύ κοινό  περιορίστηκε σε αύξηση 3% και τα επαγγελματικά προϊόντα
στο 1,5%. Σε γεωγραφικό επίπεδο, η μεγαλύτερη ανάπτυξη παρατηρείται στις νέες αγορές, με
επικεφαλής την Ασία (+12,3%). Αντίθετα, στη Γαλλία η κατανάλωση δεν ήταν πολύ ισχυρή και
οι μεγάλοι λιανοπωλητές επλήγησαν. 

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.  Δράσεις προώθησης της επιτραπέζιας ελιάς στην αγορά της Γαλλίας:  Στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου  Προγράμματος  “Olive You”  της  Πανελλήνιας  Ένωσης  Μεταποιητών-
Τυποποιητών-Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ) για την προώθηση της επιτραπέζιας
ελιάς στην αγορά της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

i. Εβδομάδες ειδικών προσφορών σε εστιατόρια και μπαρ (05-18.02.2018)
ii. Σεμινάρια  ερασιτεχνών  μαγείρων/foodies  και  επαγγελματιών  αρχιμαγείρων  (07-

08.02.2018)
iii. Εκδήλωση σε εστιατόριο-μπαρ (09.02.2018)
iv. Σεμινάριο σε σχολή μαγειρικής “Atelier des Chefs” (20.02.2018)

Στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ παρέστησαν στις εκδηλώσεις αυτές.

Γ. Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στη Γαλλία:

 Διεθνής  Έκθεση  Εσωτερικής  Διακόσμησης  “MAISON &  OBJET”,  Parc  des
Expositions  Paris  Nord  Villepinte (Παρίσι,  19-23.01.2018):  μία  από  τις
σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις στον χώρο του design, των επίπλων, των ειδών σπιτιού
και της εσωτερικής διακόσμησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, η έκθεση
φιλοξενεί  παραδοσιακά  πάνω από  85.000  επισκέπτες  από  όλο  τον  κόσμο.  Κατά  την
τρέχουσα διοργάνωση, στην έκθεση συμμετέχουν περί τους 3.000 εκθέτες, το 50% εκ
των  οποίων  προέρχεται  από  το  εξωτερικό.  Η  ελληνική  συμμετοχή  ήταν  ελαφρώς
αυξημένη  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  διοργάνωση,  με  συνολικά  13  ελληνικές
επιχειρήσεις.

 Διεθνής Έκθεση κοσμημάτων “BIJORHCA” (Παρίσι,  19-22.01.2018): πρόκειται για
μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις παγκοσμίως στον τομέα παραγωγής και εμπορίας
κοσμημάτων,  ψευδοκοσμημάτων,  ωρολογιών  μόδας  και  υλικών  κατασκευής  αυτών.
Κατά  την  τρέχουσα  διοργάνωση,  η  έκθεση,  σύμφωνα  με  τους  διοργανωτές  της,
φιλοξένησε  περί  τους  345  εκθέτες.  Η  ελληνική  συμμετοχή    ανήλθε  σε  11  εταιρείες,

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

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

12

mailto:ecocom-paris@mfa.gr


αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση τόσο με τον Ιανουάριο όσο και με τον Σεπτέμβριο
του περασμένου έτους. 

 Διεθνής Έκθεση Ένδυσης “Who's Next?” και Διεθνής Έκθεση Αξεσουάρ Ένδυσης
“Premiere Class” (Παρίσι, 19-22.01.2018):  οι εκθέσεις λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα
και  υπό  τον  ίδιο  διοργανωτή.  Οι  εκθέσεις  διοργανώνονται  δύο  φορές  ετησίως,  τον
Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι εκθέσεις προσελκύουν
περί τους 50.000 επισκέπτες από όλον τον κόσμο σε κάθε σεζόν, ενώ κατά την τρέχουσα
διοργάνωση,  υπολογίζεται  ότι  φιλοξένησαν  περί  τους  600  εκθέτες.  Η  ελληνική
συμμετοχή στις δύο εκθέσεις   ανήλθε σε 13 εταιρείες.

 Διεθνές  Αγροτικό  Σαλόνι  “Salon  International  de  l'Agriculture”  (Παρίσι,  24.02-
04.03.2018): αποτελεί κορυφαία διοργάνωση κάθε έτος και ευρίσκεται παραδοσιακά στο
επίκεντρο  της  γαλλικής  πολιτικής  ζωής  κατά  τις  ημέρες  διεξαγωγής  του.  Ο  Γάλλος
Πρόεδρος κ.  Macron,  κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε την ημέρα έναρξής του,
παρέμεινε  στον  χώρο  επί  12  συνολικά  ώρες,  καταρρίπτοντας  τον  προηγούμενο
μεγαλύτερο χρόνο παραμονής που είχε σημειώσει ο προκάτοχός του ένα χρόνο πριν. Η
έκθεση φιλοξένησε συνολικά αποστολές από 68 χώρες και άνω των 670.000 επισκεπτών.

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

Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις - β΄ εξάμηνο 2018 (διεθνείς εκθέσεις)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Διεθνής  έκθεση  αυτοκινήτων  MONDIAL  DE  L'AUTOMOBILE,  Παρίσι,  04-
14.10.2018. Website: http://www.mondial-paris.com/fr/visiteur/prehome

 Διεθνής έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL, Παρίσι,  21-25.10.2018. Πραγματοποιείται
κάθε 2 έτη. Website: https://www.sialparis.com/
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 Διεθνής  Έκθεση  ακινήτων  και  επενδύσεων  σε  ακίνητα  Cannes  International
Emigration  &  Luxury,  Κάννες,  25-26.10.2018.  Website:
https://www.ielpe.com/en/cannes

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

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

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

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

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

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