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                                                                        ΓΑΛΛΙΑ 
 

Α. Γενικά  
               Το ΑΕΠ Γαλλίας το 2015 αυξήθηκε 1,2% μετά την ύφεση της προηγούμενης τριετίας, με αναμενόμενη 
ανάπτυξη 1,4% το 2016 (ΕΚΤ). Το 2015, οι γαλλικές εξαγωγές ήταν δυναμικές, ενισχυμένες από τους μεγάλους 
βιομηχανικούς τομείς (αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία, άμυνα). Ο τομέας του τουρισμού θα ενισχύσει 
και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2016. Φοροελαφρύνσεις και περικοπές δημοσίων δαπανών 
χαρακτήρισαν τον προϋπολογισμό του 2016. Η ανεργία σημείωσε νέα αύξηση (10,6%, το 2015, έναντι 10,3% το  
2014) και έχει εξαγγελθεί από τον Γάλλο Πρόεδρο ‘’Σχέδιο έκτακτης Ανάγκης για την Απασχόληση’’.                   

Η Γαλλία είναι η 2η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης και η 5η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως 
μετά τις ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία και Γερμανία. Είναι η 5η εξαγωγική χώρα του κόσμου,  ενώ αποτελεί τον 1ο 
παγκόσμιο τουριστικό προορισμό με 80 εκατ. επισκέπτες ετησίως. Στη δημιουργία του ΑΕΠ Γαλλίας συμβάλλουν 
οι υπηρεσίες με 79%, η βιομηχανία με 19,3% και η γεωργία με 1,7% (2015). Το ΑΕΠ της Γαλλίας το 2015 ανήλθε 
σε 2,1 τρις €, καταγράφοντας ανάπτυξη 1,2%, έναντι 0,2% το 2014. Οι οικονομικοί δείκτες και οι προβλέψεις των 
διεθνών Οργανισμών δείχνουν ότι η οικονομία της Γαλλίας εξέρχεται σταδιακά από τη στασιμότητα των 
προηγουμένων τριών ετών.                                                      

Οι γαλλικές εξαγωγές αγαθών το 2015 ανήλθαν σε 445,1 δις €, σημειώνοντας άνοδο 4% σε σχέση με 
το 2014. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές έφθασαν τα 506,8 δις €, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,8%. Σημαντικότεροι 
εμπορικοί εταίροι της τόσο στο σκέλος εξαγωγών όσο και εισαγωγών είναι οι χώρες Ε.Ε, με τη Γερμανία, μακράν 
1ο εμπορικό της εταίρο. Ακολουθούν Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Η.Β, ΗΠΑ και Ολλανδία, Κίνα, Ελβετία και Πολωνία.  

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Γαλλία αντιστοιχούν περίπου στο 50% του ΑΕΠ. Για το 2014 το 
απόθεμα ξένων επενδύσεων ανήλθε σε 830 δις € έναντι 840 δις € το 2013. Το 2014, προκειμένου να αντιστραφεί 
η τάση μείωσης πραγματοποίησης ξένων επενδύσεων στην Γαλλία, εξαγγέλθηκαν από τον ΠτΔ, νέα μέτρα για 
την προσέλκυση  επενδύσεων. 
Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδoς-Γαλλίας 

Επιπλέον των κοινοτικών ρυθμίσεων, οι διμερείς οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών διέπονται από τα 
εξής συμβατικά κείμενα: 

• 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) 

 
Γ. Διμερείς εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας-Γαλλίας  

εκατ. € 2011 2012 2013 2014 2015 % Μετ.15/14 

Εξαγωγές 685,6 674,7 647,5 652,3 664,4 +1,9% 

Εισαγωγές 2.361,6 2.131,4 2.185,9 2.200,0 1.950,4 -11,3% 

Όγκος εμπορίου 3.047,2 2.806,1 2.833,4 2.852,3 2.614,8 -8,3% 
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Η Γαλλία είναι μεταξύ των κύριων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας. Το εμπορικό ισοζύγιο, καίτοι 
χρονίως ελλειμματικό για την Ελλάδα, από το 2009 παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Το 2015, οι γαλλικές 
εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 1,95 δις €, έναντι 2,2 δις € το 2014. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη 
Γαλλία ανήλθαν σε 664,4 εκ.€, έναντι 652,3 εκ.€, το 2014. Το ύψος των ελληνικών εξαγωγών, πάντως, δεν είναι 
ικανοποιητικό, εάν ληφθεί υπόψη το μέγεθος της γαλλικής αγοράς. Η Γαλλία εξάγει στην Ελλάδα ευρύ φάσμα 
βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (εξοπλιστικά συστήματα, αεροσκάφη airbus, 
αυτοκίνητα), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται κυρίως σε φάρμακα, πρώτες ύλες, προϊόντα ελαφράς 
βιομηχανίας, ιχθυηρά και τρόφιμα και δεν δύνανται να αντισταθμίσουν την αξία των εισαγωγών.  

Η Γαλλία, το 2014, ήταν 4ος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην χώρα μας με 1,51 δις €, έναντι 2,2 δις 
το 2013 (μετά το Λουξεμβούργο με 4,79 δις €, την Γερμανία με 4,57 δις και την Ολλανδία με 4,46 δις €). Το 2014 
σημειώθηκε μείωση γαλλικών επενδύσεων από την Ελλάδα (168,9 εκ. €). Στην Ελλάδα λειτουργούν περί τις 120 
θυγατρικές γαλλικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξίες, που απασχολούν περί τις 30.000 υπαλλήλους. 
Δραστηριοποιούνται κυρίως σε  βιομηχανία, αεροναυπηγική, αμυντικά συστήματα, ηλεκτρολογικό υλικό, 
πιστοποίηση ποιότητας, οχήματα, ενέργεια, υποδομές και μεταφορές, φαρμακοβιομηχανία, δίκτυα διανομής, 
τρόφιμα, ασφάλειες, τoυρισμό. Οι ελληνικές επενδύσεις στην Γαλλία, ανέρχονταν το 2014 σε 23 εκ. € έναντι 
18,8 εκ. το 2013. Οι σημαντικότερες αφορούσαν τα δομικά υλικά, τα φάρμακα και καλλυντικά, κοσμήματα, 
υλικά συσκευασίας οινοποιίας κλπ. 

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους προσφιλέστερους προορισμούς για τους Γάλλους τουρίστες. Το 2015 
επισκέφθηκαν την χώρα μας 1.522.100 Γάλλοι τουρίστες, έναντι 1.463.157 το 2014 (περαιτέρω αύξηση 4%, 
έναντι αύξησης 27% το 2014). Η Ελλάδα προωθεί τον  θεματικό τουρισμό (πολιτιστικό, ιαματικό, οικοτουρισμό, 
κρουαζιέρα κλπ.) που ενδιαφέρει τους Γάλλους.  

Εμπορικό ισοζύγιο -1.676,0 -1.456,7 -1.538,4 -1.547,7 -1.286,0 -16,9% 

Kάλυψη ΕΙΣ από ΕΞ 29,0% 31,7% 29,6% 29,7% 34,1% - 


