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Υηνζέηεζε δεύηεξνπ ηξνπνπνηεηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε
πξόζζεησλ κέηξσλ ζηήξημεο επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ ιόγσ Covid-19
Σχκθσλα κε ην δεχηεξν ηξνπνπνηεηηθφ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020, ην νπνίν
πηνζεηήζεθε νξηζηηθά απφ ην γαιιηθφ Κνηλνβνχιην ζηηο 23.04.2020, ε πξόβιεςε γηα ηελ
ύθεζε ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο δηακνξθώλεηαη ζε -8% γηα ην έηνο 2020, πξφβιεςε πνπ
ζπκθσλεί κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ νηθνλνκνιφγσλ θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ πνιπκεξψλ
νξγαληζκψλ. Η αλαζεψξεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο απφ ην -1% πνπ είρε πξνβιεθζεί ζηελ
πξψηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάξθεηα ησλ
πεξηνξηζκψλ πνπ επεθηείλνληαη έσο ηηο 11 Μαΐνπ, ηελ πξννδεπηηθή νηθνλνκηθή αλάθακςε
πνπ θαηαγξάθεηαη ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ζηελ Κίλα θαη ε νπνία αλακέλεηαη επίζεο λα
αθνινπζήζεη παξφκνηα πνξεία ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ηε Γαιιία, θαη θπξίσο ηελ
έληνλε αβεβαηφηεηα πνπ επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο παγθνζκίσο, θαη
ηδίσο ζηηο ΗΠΑ, πνπ απνηεινχλ βαζηθφ εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Γαιιίαο θαη ζηηο
αλαπηπζζφκελεο αθξηθαληθέο ρψξεο.
Με ην λέν ζρέδην λφκνπ, ην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνλ
Μάξηην, χςνπο 45 δηζ. επξψ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γάιισλ θαη ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο
θαη ηεο απαζρφιεζεο, επεθηείλεηαη θαη εληζρχεηαη γηα λα δηακνξθσζεί ζε πάλσ από 110 δηζ.
επξώ.
Τν λέν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεη φηη ην δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα γηα ην έηνο
2020 ζα αλέιζεη ζε 9% ηνπ ΑΕΠ, ελψ ην δεκόζην ρξένο ζα δηακνξθσζεί ζε 115% ηνπ
ΑΕΠ. Η επηδείλσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή πηψζε πνπ αλακέλεηαη λα
ζεκεησζεί ζηα δεκφζηα έζνδα, νη απψιεηεο ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη ζε 42,7 δηζ. επξψ ζε
ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο. Οη απψιεηεο αθνξνχλ ηε κείσζε ησλ εζφδσλ
απφ ηνλ θφξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 19,4 δηζ. επξψ, απφ ηνλ ΦΠΑ χςνπο 11,3 δηζ. επξψ,
απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαηά 6 δηζ. επξψ, θαζψο θαη απφ ηνλ θφξν θαηαλάισζεο
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαηά 1,5 δηζ. επξψ. Ταπηφρξνλα, ην λέν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ
πξνβιέπεη κία αχμεζε ησλ δαπαλψλ θαηά 42,8 δηζ. επξψ ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ
πξνυπνινγηζκφ, κε απνηέιεζκα νη δαπάλεο ζην ηέινο ηνπ έηνπο λα αληηπξνζσπεχνπλ ην
60,9% ηνπ ΑΕΠ, ζε ζρέζε κε ην 54% ηνπ ΑΕΠ ην 2019.
Με ην δεχηεξν απηφ ηξνπνπνηεηηθφ ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ, ε γαιιηθή θπβέξλεζε
ζέιεζε λα βειηηψζεη θαη εληζρχζεη νξηζκέλα απφ ηα κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ήδε
εθαξκφδεη, πξνθεηκέλνπ απηά λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο πξνζδνθίεο θαη αλάγθεο
ησλ επηρεηξήζεσλ. Σπλνιηθά, ηα πξφζζεηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη, θαηφπηλ θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ην Κνηλνβνχιην, πεξηιακβάλνπλ:
1.

Αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπ Τακείνπ Αιιειεγγχεο γηα ηε ζηήξημε ησλ πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ, απφ 1 δηζ. επξψ ζε 7 δηζ. επξψ, θαη ηαπηφρξνλε δηεχξπλζε ησλ
θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηφ.
Πιένλ ην Τακείν θαιχπηεη ηνπο αγξφηεο, ηνπο θαιιηηέρλεο, ηηο εηαηξείεο πνπ
βξίζθνληαη ππφ εθθαζάξηζε, ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο ζπδχγνπο, ηηο εηαηξείεο κε
ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδφκελνπο. Επηπιένλ, απμάλεηαη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ
ρνξεγείηαη απφ ην Τακείν ζηηο πην εχζξαπζηεο εηαηξείεο, απφ 2.000 επξψ ζε 5.000
επξψ, ελψ δηαηεξείηαη ε ελίζρπζε χςνπο 1.500 επξψ γηα ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο
πνπ δελ πιήηηνληαη ηφζν έληνλα. Τέινο, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο,
ηξνπνπνηείηαη ηφζν ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απσιεηψλ ηνπ θχθινπ

εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα ππνινγίδνληαη θαηά ηνπο 12 κήλεο ηνπ 2019,
αληί γηα ηνλ Μάξηην 2019 ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην 2020 πνπ γηλφηαλ κέρξη ηψξα, φζν
θαη ην ίδην ην χςνο ησλ απσιεηψλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απφ 70% ζε 50%.
2.

Φνξήγεζε 25,8 δηζ. επξψ γηα ηνλ κεραληζκφ κεξηθήο αλεξγίαο, ζηνλ νπνίν έρνπλ
εληαρζεί έσο ζήκεξα πάλσ απφ 9 εθ. εξγαδφκελνη.

3.

Αχμεζε ηνπ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηηο θξαηηθέο ζπκκεηνρέο θαηά
20 δηζ. επξψ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ηα θεθάιαηα πξνβιεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ
επηρεηξήζεσλ (έρεη θαηαξηηζζεί θαηάινγνο πεξίπνπ είθνζη ηέηνησλ εηαηξεηψλ).

4.

Ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Τακείνπ Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο
(FDES), απφ 75 εθ. επξψ πνπ έρεη ζήκεξα ζε 1 δηζ. επξψ, γηα ηελ ππνζηήξημε
εχζξαπζησλ θαη πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ κεζαίνπ κεγέζνπο, ήηνη κε 250, 300,
400 ππαιιήινπο, ππφ ηε κνξθή άκεζνπ δαλείνπ απφ ην θξάηνο, ππφ ηνλ φξν φηη ε
άκεζε απηή θξαηηθή ελίζρπζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζε ηεο
εηαηξείαο θαη, θαηά πεξίπησζε, αλαδηάξζξσζε γηα λα απνθαηαζηαζεί ε
αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.

5.

Φνξήγεζε επηζηξεπηέσλ πξνθαηαβνιψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο ΜΜΕπηρεηξήζεηο πνπ
έρνπλ αλάγθε απφ ξεπζηφηεηα γηα λα επαλεθθηλήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, λα
πξνκεζεπηνχλ πξψηεο χιεο θ.ν.θ., ζπλνιηθνχ χςνπο 500 εθ. επξψ. Αθνξά επηρεηξήζεηο
πνπ δελ θαηάθεξαλ λα εμαζθαιίζνπλ δάλεηα εγγπεκέλα απφ ην θξάηνο θαη πνπ
ρξεηάδνληαη επηηαθηηθά ρξήκαηα γηα επαλεθθίλεζε.

6.

Μείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζην 5,5% (απφ 20%) γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο
πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο
Covid-19 (γάληηα, κπινχδεο, κάζθεο ή αθφκε θαη πδξναιθννιηθή γέιε).

7.

Αλαβνιή θαηαβνιήο θφξνπ θαη θνηλσληθψλ εηζθνξψλ, ππφ ηε κνξθή πίζησζεο θφξνπ,
γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζα παξακείλνπλ θιεηζηέο θαη κεηά ηε ζηαδηαθή άξζε ησλ
πεξηνξηζκψλ ζηηο 11 Μαΐνπ η.έ. Η αλαβνιή ζα θαιχςεη νιφθιεξν ην δηάζηεκα
δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.

8.

Απαιιαγή απφ θφξν εηζνδήκαηνο θαη θνηλσληθέο εηζθνξέο ησλ έθηαθησλ επηδνκάησλ
πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη θπξίσο ζηνπο ππαιιήινπο
λνζνθνκείσλ, ιφγσ ηεο πξφζζεηεο εξγαζίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ
(έρνπλ αλαθνηλσζεί επηδφκαηα απφ 500 € έσο 1.500 €).

9.

Απαιιαγή απφ θφξν εηζνδήκαηνο θαη θνηλσληθέο εηζθνξέο ησλ ππεξσξηψλ ησλ
ππαιιήισλ έσο ην πνζφ ησλ 7.500 επξψ (απφ 5.000 επξψ πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο)
απφ ηηο 16 Μαξηίνπ κέρξη ην πέξαο ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ πγεία,

10. Απαιιαγή απφ ην θφξν επί ησλ θεξδψλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο επαγγεικαηηθψλ αθηλήησλ
γηα ηα νπνία δελ θαηαβάιινληαη ελνίθηα απφ ηηο ελνηθηάζηξηεο επηρεηξήζεηο γηα ην
δηάζηεκα κεηαμχ 15 Απξηιίνπ θαη 31 Δεθεκβξίνπ 2020,
11. Αχμεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ γηα δσξεέο ζε ελψζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ κεηνλεθηνχληα
άηνκα, φπσο νη ηξάπεδεο ηξνθίκσλ, ζε 1.000 επξψ, ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ θφξν
εηζνδήκαηνο.
Επηπιένλ, ην λέν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεη θνλδχιηα χςνπο 8 δηζ. επξψ γηα
έθηαθηα έμνδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκίαο, ηδίσο γηα αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ πιηθφ
θαη κάζθεο, κέηξα γηα ηηο εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο, θαζψο θαη έθηαθηα επηδφκαηα πνπ ζα
δνζνχλ ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.
Σεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Γάιιν Υπνπξγφ Δξάζεο θαη Δεκνζίσλ
Λνγαξηαζκψλ θ. Gérald Darmanin, ελδέρεηαη λα αθνινπζήζεη θαη ηξίην ζρέδην
ηξνπνπνηεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέζα ζηηο επφκελεο εβδνκάδεο.

