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Η Γαλλία αποτελεί την 5η οικονοµική δύναµη στον κόσµο. Το μεγαλύτερο ποσοστό του εξωτερικού
εμπορίου της πραγματοποιείται με κ-μ της ΕΕ. Η Γερμανία αποτελεί τον πρώτο εμπορικό εταίρο της. Το κύριο
εισαγόμενο προϊόν Γαλλίας είναι το πετρέλαιο. Στον εξαγωγικό τομέα σημαντική είναι η συμβολή των
αμυντικών εξοπλισμών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Η διεθνής οικονομική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας, καθώς για πρώτη
φορά μετά από τουλάχιστον μία 10ετία παρατηρήθηκαν αρνητικοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ. Εκτιμήσεις της
γαλλικής κυβέρνησης για την μακροοικονομική κατάσταση της χώρας, ανέμεναν μείωση του ρυθμού
ανάπτυξης 1,5% το 2009 και αύξηση 1% στο 2010. Ο ρυθμός ανάπτυξης της γαλλικής οικονομίας το α’ 6μηνο
του 2009 παρουσίασε βελτίωση (κυρίως στο β’ 3μηνο του ‘09), ανερχόμενος σε 0,3% του ΑΕΠ, συγκριτικά με
τους αρνητικούς ρυθμούς β’ 6μήνου 2008. Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος καθώς και η αύξηση κατά
0,2% των δαπανών των νοικοκυριών, είχε ως αποτέλεσμα την έξοδο από τη φάση των αρνητικών ρυθμών
μεταβολής του ΑΕΠ. Σημειώνεται, ότι η γαλλική οικονομία είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές που εξέρχεται από
την ύφεση, γεγονός που δείχνει και την επιτυχημένη αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού προγράμματος
επανεκκίνησης της οικονομίας ύψους 26 δισ.€.
Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση ήταν τον Δεκέμβριο 2009 0,9% (2008: 3,2%).
Σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας, η ανεργία α’6μήνου 2009, άγγιξε το 9% του
εργατικού δυναμικού, με αριθμό ανέργων στα 2,6 εκατ. άτομα, πλήττοντας τις γυναίκες δυσανάλογα, καθώς το
ποσοστό των γυναικών που αδυνατούν να εξεύρουν απασχόληση ανέρχεται σε 9,5%, έναντι 8% των ανδρών
Το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 1.327,1 δισ. € το 2008, ήτοι ποσοστό 68,1% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας
εμφανή επιδείνωση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος που ήταν 1.209,5 δισ. €, ήτοι 63,%8 του ΑΕΠ. Το
2009 εκτιμάται στο 77% του ΑΕΠ, ενώ για το 2010 αναμένεται να υπερβεί το 85% του ΑΕΠ. Οσον αφορά το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας παρουσίασε μεγάλη αύξηση (50%), το α΄ εξάµηνο του 2009, φθάνοντας το
ύψος των 86,6 δισ. € από 32,8 δισ. € το αντίστοιχο διάστηµα 2008, ενώ για τα τέλη 2009 εκτιμήθηκε περί το
8,2% του ΑΕΠ, ήτοι 150 δισ. € και 8,5% το 2010.
Τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η γαλλική οικονομία είναι κυρίως η μείωση, τα τελευταία
χρόνια, της ανταγωνιστικότητας, η μετεγκατάσταση πολλών παραγωγικών μονάδων στο εξωτερικό, κυρίως
στους κλάδους της κατασκευής αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και ενδυμάτων καθώς και η ανελαστική αγορά
εργασίας. Η ανατίμηση του € έναντι του $, τα τελευταία έτη, αποτελεί το βασικό αίτιο πτώσης της
ανταγωνιστικότητας, καθώς η γαλλική οικονομία παράγει κυρίως υπηρεσίες και τελικά καταναλωτικά αγαθά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Γαλλίας, κάθε ανατίμηση του € πέραν της
ισοτιμίας 1 € προς 1,20 $, συμβάλλει στην μείωση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονομίας και οδηγεί
σε πτώση των εξαγωγών της.
Αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου εκσυχρονισμού της γαλλικής Γεωργίας, το πρόγραμμα στήριξης των
γεωργών προβλέπει εκταμίευση 1 δισ. € για δάνεια και 650 εκ. € για κρατικές ενισχύσεις. Τέλος, για τους
νέους αγρότες και τους πρόσφατους επενδυτές του τομέα χορηγήθηκαν 60 εκ. €, ενώ διατέθηκαν 250 εκ. € για
δάνεια με προνομιακό επιτόκιο και ορίζοντα εξόφλησης το 2011.
Τραπεζικός Τομέας
Ολοκληρώθηκε στις 26.2.2009, η πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου για συγχώνευση των δύο
πιστωτικών ιδρυμάτων Banque Populaire και Caisse d’ Epargne , με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου
τραπεζικού ιδρύματος, το οποίο θα αποτελέσει το δεύτερο σε μέγεθος πιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Η γαλλική
κυβέρνηση προγραμματίζει να ενισχύσει οικονομικά τη νέα τραπεζική οντότητα με ποσό 2,5 δισ. € με τη μορφή
προτιμησιακών μετοχών.

Παγκόσμια Οικονομική κρίση
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής κρίσης στη γαλλική οικονομία το ύψος της
χρηματοπιστωτικής παρέμβασης του γαλλικού κράτους ανέρχεται στα 360 δισ. € με τα 320 δισ. € να αφορούν
την στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Προβλέπεται σύσταση κρατικής εταιρείας που θα διαχειρίζεται την
προσφορά χρηματοοικονομικών δράσεων με κρατικές εγγυήσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να
επαναδραστηριοποιηθεί η διατραπεζική αγορά δανείων και να τονωθεί η κυκλοφορία του χρήματος, ενώ
καλύπτει συνομολογήσεις δανείων με οκταετή ορίζοντα υλοποίησης. Προβλέπεται επίσης η σύσταση μιας
δεύτερης εταιρείας με μοναδικό μέτοχο το κράτος και προικοδότηση ύψους 40 δισ. €, η οποία θα επιφορτισθεί
την κεφαλαιακή στήριξη πιστωτικών ιδρυμάτων που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
Περιβαλλοντική φορολογία – Φόρος Ανθρακα
Ο Γάλλος Πρόεδρος Sarkozy ανακοίνωσε στις 10.9.09, την επιβολή από τις αρχές 2010, του “πράσινου”
φόρου, άνθρακα, ήτοι καινοτόμου περιβαλλοντικής φορολογίας. Αυτός αποσκοπεί κυρίως στην εξοικονόμηση
κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Γαλλίας στρεφόμενης προς
την πιο επίκαιρη από ποτέ “πράσινη οικονομία”, η οποία εμπεριέχει επενδυτικές πρωτοβουλίες τομέα
“πράσινης ενέργειας”, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θεσμών και θέσεων εργασίας.
Β. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΑΛΛΙΑΣ
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 2008, ο όγκος του διμερούς μας εμπορίου μειώθηκε ελαφρά (-0,8%).
Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές μας στη Γαλλία το 2008, παρουσίασαν μείωση -6,7% σε σχέση με το 2007,
ανερχόμενες σε 668 εκ. €, έναντι μείωσης -2,5% ένα χρόνο πριν. Σημειώνεται ωστόσο υπάρχουσα απόκλιση
σε σχέση με τα στοιχεία των Γαλλικών Τελωνείων, τα οποία κατέγραψαν αύξηση κατά 2%.
Όσον αφορά τις εισαγωγές μας, αυτές παρουσίασαν το 2008, ελαφρά αύξηση 0,6% έναντι του 2007,
ανερχόμενες σε 3.098 εκ. €, ενώ σύμφωνα με τις γαλλικές στατιστικές, σημείωσαν μείωση κατά 2%. Το
εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της Ελλάδος αυξήθηκε κατά 2,8%, ανελθόν σε 2.430 εκ. €. Ο βαθμός κάλυψης
των εισαγωγών με εξαγωγές μας χειροτέρευσε το 2008 και διαμορφώθηκε στο 21%, έναντι 23% το 2007.
Το κύριο χαρακτηριστικό των διμερών εμπορικών μας σχέσεων είναι η πρωτεύουσα θέση των γαλλικών
εξαγωγών και το ελλειμματικό, ως προς την χώρα μας, εμπορικό ισοζύγιο. Ως προς τις ελληνικές εξαγωγές, η
Γαλλία καταλαμβάνει της 8η θέση μετά την Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, ΗΠΑ, Βρεττανία και Ρουμανία,
ενώ ως προς τις ελληνικές εισαγωγές, καταλαμβάνει την 5η θέση, μετά την Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία και Κίνα.
Τα ελληνικά εξαχθέντα προϊόντα το 2008 ήσαν λάδια για κινητήρες προς επεξεργασία (7,2% επί του
συνόλου των εξαγωγών), σωλήνες χαλκού (5,3%), ψάρια (5,2%), σωλήνες σιδήρου/χάλυβα (4,5%), φάρμακα,
κράματων αργιλίου, οξείδιο αργιλίου, τσιμέντα, κονσέρβες ροδακίνων, γυναικεία ενδύματα / σεμιζιέ συνθετικά,
μεταλλεύματα αργιλίου, μύδια, Τ-shirts και φανελλάκια, βαμβακερά ενδύματα, μέρη αεροπλάνων/ ελικοπτέρων
και προϊόντα από πλαστικές ύλες.
Τα κύρια γαλλικά προϊόντα που εισαγάγαμε το 2008, ήσαν φάρμακα ( 8,5%), επιβατικά οχήματα
(7,1%), κρέατα βοοειδών νωπά ή σε απλή ψύξη (5,9%), προϊόντα ομορφιάς / μακιγιάζ (2,2%), σφάγια χοίρων,
(2%), σφάγια βοοειδών, λάδια/παρασκευάσματα από πετρέλαιο και ασφαλτούχα ορυκτά, σύρματα χαλκού,
μέρη και εξαρτήματα οχημάτων, μηχανικοί στρόβιλοι, είδη διατροφής, κολώνιες (0,9%), εμβόλια ανθρώπινης
χρήσεως, πατάτες προτηγανισμένες, σαμπουάν, φάρμακα ινσουλίνης, προσθετικά και λιπαντικά λάδια
μηχανών, παρασκευάσματα καθαρισμού.
Κατά το 11μηνο 2009, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, παρατηρήθηκε μία σημαντική υποχώρηση του διμερούς
εμπορίου εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης που έπληξε τόσο την ελληνική όσο και τη γαλλική οικονομία. Οι
ελληνικές εξαγωγές προς την Γαλλία, μειώθηκαν κατά -19,9% την περίοδο Ιαν.-Νοεμ.2009, έναντι αντίστοιχης
περιόδου 2008. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές μας το 11μηνο 2009, ανήλθαν σε απόλυτες τιμές στα 495,1 δισ. €,
έναντι 618,4 δισ.€, του 11μήνου 2008. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία παρουσίασαν
ετήσια πτώση -18,2% το 11μηνο 2009 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008. Σε απόλυτες τιμές ανήλθαν
σε 2.369,5 δισ. €. Όπως το 2008 και το 2009, οι εξαγωγές μας στη Γαλλία κάλυψαν το 3,8% του συνόλου των
ελληνικών εξαγωγών, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία το 2009 κάλυψαν το 6% του συνόλου των
εισαγωγών μας.
Σημειώνεται, ότι η μεγαλύτερη πτώση στο διμερές εμπόριο εντοπίζεται στις εξαγωγές γαλλικών
αυτοκινήτων (κατά 60%) και στις ελληνικές εξαγωγές πρώτων υλών (χαλκός, πλαστικές ύλες κλπ).
Αναλυτικώτερα, μεγάλη πτώση όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές παρατηρήθηκε στις πρώτες ύλες
(πχ, χαλκός, πλαστικές ύλες), ενώ εντυπωσιακή αύξηση (+413%) εμφάνισαν οι εξαγωγές καλλυντικών
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προϊόντων. Αύξηση επίσης παρουσίασαν και οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων
ιχθυοκαλλιέργειας. Οι κυριώτερες κατηγορίες των γαλλικών εξαγωγών στην χώρα μας το διάστημα αυτό, ήταν
φάρμακα (14,9% του συνόλου), κρέατα (12,9%), αυτοκίνητα (6,2%), καλλυντικά (6,1%) και αντιδραστήρες
(6%). Σημειώνεται επίσης, ότι σημαντικότερη ίσως πτυχή των ελληνο-γαλλικών σχέσεων είναι η αμυντική
συνεργασία. Η Γαλλία διατηρεί έντονο ενδιαφέρον περί εξοπλιστικής συνεργασίας με τη χώρα μας, με
ετοιμότητα να μεταβεί σε μία σχέση σταθερής στρατηγικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας ελληνικής συμμετοχής στην τεχνολογική ανάπτυξη και κατασκευή γαλλικών εξοπλιστικών
συστημάτων.
Επενδυτική δραστηριότητα
Η Γαλλία αποτελεί τον 4ο μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη χώρα μας. Για το 2008, οι γαλλικές επενδύσεις
στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανήλθαν σε περίπου 239 εκ.€, ενώ το συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο των
γαλλικών επιχ/σεων στη χώρα μας την τελευταία 5ετία, υπερβαίνει τα 3 δισ.€. Αυτές αφορούν τους τομείς
λογισμικού και ΙΤ υπηρεσιών, εναλλακτικών/ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
διαστημικής & άμυνας και υφαντουργίας. Το 2008, ο αριθμός των θυγατρικών γαλλικών εταιρειών στην
Ελλάδα, υπερέβαινε τις 150 με περίπου 30.000 εργαζομένους. Ορισμένες από αυτές θεωρούνται από τις
πλέον σημαντικές στους τομείς δραστηριότητάς τους. Πραγματοποιήθηκαν στις 31.3.2009, στο πρώτο επίπεδο
του Πύργου του Άιφελ τα εγκαίνια έναρξης των εργασιών βαφής του, έργο που έχει αναλάβει καθ’ ολοκληρία η
ελληνική εταιρία STELMA A.E.Την τελευταία δεκαετία οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα κατευθύνονται
κυρίως στον κλάδο τροφίμων και ποτών, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών, όπου η γαλλική παρουσία
είναι ισχυρή (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δίκτυα διανομής, τουριστικές επιχειρήσεις). Υπάρχει έντονο
ενδιαφέρον γαλλικών εταιρειών για ανάληψη έργων υποδομής στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό
Invest in Greece, το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων (stock) στη Γαλλία έως 31.12.2007 ανήλθε στα 85,8
εκ. €. Δραστηριοποιούνται 21 ελληνικές εταιρίες και 30 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Οι σημαντικότερες
επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία έχουν πραγματοποιηθεί στους τομείς τροφίμων, δομικών υλικών,
φαρμάκων & καλλυντικών, κοσμημάτων και υλικών συσκευασίας.
Τουρισμός
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ ο αριθμός των Γάλλων τουριστών στη χώρα μας το 2008 ανήλθε σε
περίπου 760.000. Ο γαλλικός οργανισμός προώθησης τουρισμού "Maison de la France" πραγματοποίησε
πρόσφατα, στην Αθήνα, workshop με σκοπό την παρουσίαση της Γαλλίας ως τουριστικό προορισμό για το
ελληνικό κοινό. Η συνάντηση με επαγγελματίες του ελληνικού τουρισμού, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με
την οικονομική αποστολή της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, το Γαλλικό Ινστιτούτο και την Air France,
εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων στην ελληνική αγορά για το 2009.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι.
Θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας
Επιπλέον των κοινοτικών ρυθμίσεων, οι διμερείς οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών διέπονται από τα
εξής συμβατικά κείμενα:
• Συμφωνία περί Εναέριων Μεταφορών (1947)
• Συμφωνία Οδικών Μεταφορών (1969)
• Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (1963, έναρξη ισχύος 31.1.1965). Το 1987 είχε ζητηθεί
από τη γαλλική πλευρά η αναθεώρηση της Συμφωνίας και για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν
διαβουλεύσεις τον Σεπτέμβριο του 1993. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία σε αναθεωρημένο
κείμενο λόγω κάποιων διαφορών που ανέκυψαν.
• Συμφωνία για την Αμοιβαία Λειτουργία Ραδιοσταθμών (1982)
• Συμφωνία για την ίδρυση του Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (2001)
• Μνημόνιο Κατανόησης Τουριστικής Συνεργασίας. Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης απέστειλε
σχέδιο στη Γαλλική πλευρά (Μάιος 2008) και έκτοτε εκκρεμεί απάντηση.
• Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας ως και ανταλλαγής πληροφοριών και
χαρτογραφικού υλικού μεταξύ ΓΥΣ και IGN (Ν.928/1979, ΦΕΚ Α΄/139/28.6.1979)
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ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ
Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Γαλλίας (σε εκ. €)
σε εκ. €
2006
2007
735
716
Eξαγωγές
3.022
3.081
Εισαγωγές
Εμπορικό
-2.287
-2.364
ισοζύγιο
Όγκος
3.757
3.797
εμπορίου
Δείκτης
24%
23%
ΕΞ/ΕΙΣ
Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία : Β4

Μεταβολή
06/07 (%)
-2,5%
1,9%

2008
668
3.098

3,4%

-2.430

1,1%

3.766

-

21%

ΙανΝοεμ
‘08
618,4
2.896,8

ΙανΝοεμ
‘09
495,1
2.369,5

Μεταβολή
08/09 (%)
-19,9%
-18,2%

-2.278,4

-1.874,4

-17,7%

-0,8%

3.515,2

2.864,6

-18,5%

-

21%

20%

-

Μεταβολή
07/08 (%)
-6,7%
0,6%
2,8%
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