
 

 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN GRECE 

 
SERVICE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION 

7 AVENUE VASSILISSIS SOPHIAS 106 71 ATHENES 

TEL. : (30) 210 339 10 00    TELECOPIE : (30) 210 339 10 46     MEL. : info@ambafrance-gr.org 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Publication du « rapport  sur l’internationalisation de l’économie française, Bilan 2015 des 

investissements étrangers en France » 

 
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle 

est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la 

prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Business France dispose de 1 500 

collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.  

 
Le « Rapport sur l’internationalisation de l’économie française - Bilan 2015 des investissements étrangers en 

France », paru le 22 mars 2016, analyse les décisions d’investissements étrangers et leur contribution à 

l’économie française. Vous pouvez lire le dossier de presse réalisé sur ce rapport, en français et en anglais, en 

cliquant ici. 

  

Les décisions d’investissement étranger ont généré 33 682 emplois en 2015, soit +27% par rapport à 

2014, dans un contexte de vive concurrence internationale. 

 
Les entreprises étrangères investissent en premier lieu dans les activités de production avec 30% des 

investissements réalisés en France. Ces projets représentent 16 168 emplois (contre 11 601 emplois en 2014), 

soit 48% du total des emplois créés ou maintenus.  

 
Les investissements proviennent de 53 pays : les pays de l’Union européenne restent les premiers 

investisseurs en France avec 60% de l’ensemble des décisions d’investissement, viennent ensuite l’Amérique du 

Nord 22% et l’Asie 13%. Les principaux investisseurs en France sont les entreprises américaines (18%), les 

entreprises allemandes (15%), italiennes (9%), britanniques (8%) et enfin les entreprises japonaises (6%). Les 

BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) représentent 7% de l’investissement international avec 68 décisions 

d’investissements, dont 44 projets pour la Chine et Hong Kong. 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Δημοσίευση της ‘’Έκθεσης για τη διεθνοποίηση της γαλλικής οικονομίας - Απολογισμός 2015 

των ξένων επενδύσεων στη Γαλλία’’ 

  
Business France είναι το όνομα του Γαλλικού Γραφείου στην υπηρεσία της διεθνοποίησης της γαλλικής 

οικονομίας. Το Γραφείο είναι επιφορτισμένο με την διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των εξαγωγών 

τους, καθώς και με την έρευνα και την υποδοχή των διεθνών επενδύσεων στη Γαλλία.  Το Business France 

διαθέτει 1 500 συνεργάτες στη Γαλλία και σε 70 άλλες χώρες. Στηρίζεται σ’ένα δίκτυο δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων.   

 

Η « Έκθεση για τη διεθνοποίηση της γαλλικής οικονομίας - Απολογισμός 2015 των ξένων 

επενδύσεων στη Γαλλία», η οποία δημοσιεύθηκε στις 22 Μαρτίου 2016, αναλύει τις ξένες επενδυτικές 

αποφάσεις και τη συμβολή τους στη γαλλική οικονομία. Μπορείτε να διαβάσετε τον φάκελο τύπου που αφορά 

στην συγκεκριμένη έκθεση εδώ, στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα. 

         

Οι ξένες επενδυτικές αποφάσεις δημιούργησαν  33 682 θέσεις εργασίας το 2015, δηλαδή μια αύξηση κατά 

+27% σε σχέση με το 2014, στο πλαίσιο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.  

 
Οι ξένες επενδύσεις επενδύουν κυρίως στις παραγωγικές δραστηριότητες. Έτσι, ποσοστό 30% των 

επενδύσεων αφορούν σε παραγωγές στη Γαλλία.  Τα σχέδια αυτά αντιπροσωπεύουν 16 168 θέσεις εργασίας 

(έναντι 11 601 θέσεων το 2014), δηλαδή το 48% του συνόλου των νέων θέσεων εργασίας και εκείνων που 

διατηρήθηκαν.  

 
Οι επενδύσεις προέρχονται από 53 χώρες : οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν πρώτοι επενδυτές 

στη Γαλλία, με 60% του συνόλου των επενδυτικών αποφάσεων. Ακολουθούν η Βόρεια Αμερική με 22% και η 

Ασία, με ποσοστό 13%. Οι κύριοι επενδυτές στη Γαλλία είναι οι αμερικανικές επιχειρήσεις (18%), οι 

γερμανικές επιχειρήσεις  (15%), οι ιταλικές (9%), οι βρετανικές  (8%)  και τέλος, οι ιαπωνικές (6%). Οι χώρες 

BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) αντιπροσωπεύουν 7% των διεθνών επενδύσεων με 68 επενδυτικές 

αποφάσεις, μεταξύ των οποίων 44 σχέδια αφορούν στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.  
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