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Οι Ελληνογαλλικές εμπορικές σχέσεις σε πλήρη ανάκαμψη   
Επίσκεψη της Οικονομικής Συμβούλου της Γαλλικής Πρεσβείας στην 

Ελλάδα κας Emmanuelle Boulestreau στα γραφεία της XRTC 
 

         Πειραιάς 30/9/2021 

Τα γραφεία της XRTC Business Consultants 

επισκέφθηκε η κα Emmanuelle Boulestreau, 

Οικονομική Σύμβουλο της Γαλλικής Πρεσβείας 

στην Ελλάδα προκειμένου να συναντηθεί με τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιώργο Ξηραδάκη και 

να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

και κυρίως τις δυνατότητες που προσφέρονται 

στην ανάπτυξη των Ελληνογαλλικών 

οικονομικών σχέσεων σε τομείς 

ενδιαφέροντος. Είναι γεγονός ότι οι Γαλλικές 

εταιρίες  έχουν αναζωπυρώσει το επενδυτικό 

τους ενδιαφέρον στην Ελλάδα μετά από μια 

περίοδο αποεπένδυσης λόγω της Ελληνικής 

κρίσης και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι 

προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες. Στην 

Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 

120 θυγατρικές εταιρείες γαλλικών Ομίλων και 

επιχειρήσεων, μικτές επιχειρήσεις ή 

κοινοπραξίες με αντίστοιχες ελληνικές. 

Αναμφισβήτητα η σύγκλιση των γεωπολιτικών συμφερόντων των δύο χωρών που επισφραγίστηκε 

με την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας θα βοηθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη των 

διμερών σχέσεων. 

Στο ναυτιλιακό τομέα πρέπει να τονίσουμε τη σημαντική παρουσία της Γαλλικής τράπεζας BNP στην 

Ελλάδα η οποία κατέχει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη της τραπεζικής χρηματοδότησης της 

Ελληνικής Ναυτιλίας με το χαρτοφυλάκιό της να φτάνει τα $6 δις καθώς επίσης και μία σειρά άλλων 

εταιριών που στηρίζουν και επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στις Ναυτιλιακές και 

παραναυτιλιακές δραστηριότητες και ειδικότερα  στους τομείς της Ενέργειας, του Εμπορίου, των 

Επικοινωνιών της Τεχνολογίας και των Διαμετακομιστικών κέντρων (Logistics). "Η επιθυμία των 

Γαλλικών εταιριών να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα καθώς επίσης και η έντονη 

δραστηριότητα της Γαλλικής Πρεσβείας στην αναθέρμανση των εμπορικών δεσμών στην μετά-covid 

 



εποχή είναι πολύ ευχάριστη εξέλιξη και αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί η εταιρία μου έχει 

εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση πολλές δεκαετίες και έχει πολυετή εμπειρία στις 

Ελληνογαλλικές σχέσεις αφού υπήρξε εκπρόσωπος Γαλλικών τραπεζών στην Ελλάδα ( Credit 

Lyonnais και Natixis Banque Populaire" τόνισε ο κ. Ξηραδάκης. «Είναι βέβαιο ότι το άνοιγμα της 

κανονικής ροής επαφών με την εξομάλυνση των εμποδίων της πανδημίας θα επιταχύνει την 

ανάπτυξη των σχέσεων. Αναμφισβήτητα οι τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών,  Λιμένων  και του 

Τουρισμού θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος για τους Γάλλους και η επιτυχία 

των Ελλήνων θα είναι να πείσουν τους πιθανούς συνεργάτες τους να επενδύσουν σε projects 

σύμφωνα με τους νέους κανόνες του ESG και που προσφέρουν διαφάνεια και καινοτομία.»  

Η κα Boulestreau εξέφρασε την πεποίθηση της για την περεταίρω συνεργασία και ανάπτυξη των 

οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων και βεβαίως τόνισε ότι το Οικονομικό τμήμα της 

Πρεσβείας προσπαθεί να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. «Είναι στόχος μας να 

επεκτείνουμε τους επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Αναμένουμε αποτελέσματα 

όπως είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η προσέλκυση επενδύσεων, η υλοποίηση κοινών 

έργων, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας» τόνισε η κα 

Boulestreau, η οποία ευελπιστεί σε ελπιδοφόρα συνεργασία με το ναυτιλιακό τομέα. 

Σχετικά  

Προφίλ της XRTC: H XRTC Business Consultants Ltd., δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της (1999) στη 

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις  ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

Η XRTC έχει διατελέσει εμπορικός εκπρόσωπος διεθνών τραπεζικών ομίλων για την Ελληνική Ναυτιλιακή 

αγορά όπως οι Γαλλικοί τραπεζικοί οργανισμοί Credit Lyonnais και Natixis, σύμβουλος Εθνικών και Διεθνών 

οργανισμών καθώς και διεθνών ναυτιλιακών εταιριών.  

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει και οργανώσει με εξαιρετική επιτυχία έναν μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών 

δανειοδοτήσεων σε διάφορες μορφές μέσω των Διεθνών τραπεζικών ομίλων που συνεργάστηκε από την ίδρυσή 

της.  

Από το 2009, η XRTC συνεργάζεται με διεθνής τραπεζικούς ομίλους που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν 

την Ελληνική Ναυτιλιακή αγορά. H XRTC έχει στελεχωθεί από ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και εμπειρία 

διεθνούς εμβέλειας, προσφέροντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και παρακολούθηση των συναλλαγών σε όλης 

τους την διάρκεια.  Το ειδικό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει η εταιρία της επιτρέπει να αναλύει 

σε βάθος και να διαθέτει τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα της Διεθνούς Ναυτιλία και της Ναυτι8λίας Μικρών 

Αποστάσεων. Με την ιδιότητα του συμβούλου Ακτοπλοϊκών Αγορών έχει αναλάβει πολλά έργα στην Ελλάδα 

και στο Εξωτερικό τόσο για χρηματοδοτήσεις πλοίων όσο και ανάπτυξη των αγορών. H XRTC συνεργάζεται 

με τα μεγαλύτερους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων στον κόσμο.    

Η XRTC έχει τιμηθεί από Διεθνείς και Ελληνικούς οίκους για την προσφορά της στην Ναυτιλιακή και 

Ακτοπλοϊκή Αγορά. Όπως από τα Lloyds Greek Shipping Awards  ως Χρηματοδότης Ναυτιλίας της Χρονιάς 

2010- Shipping Financier of the Year και από το Transport Finance για την Καλύτερη Χρηματοδότηση 

Εξαγωγικής Πίστωσης – Deal of the Year for Export Credit.    

Για περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε:  

XRTC Business Consultants Ακτή Μιαούλη 95, 18538 Πειραιάς GR, T: +30 210 4291226 F: +30 210 

4291230 M: mail@xrtc.gr , W: http://www.xrtc.gr 


