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Προϋπολογισμός 2019: Οι ρυθμίσεις του νέου Νόμου περί των Οικονομικών 
και η πορεία των δημοσίων δαπανών

Το σχέδιο  Νόμου περί των Οικονομικών (Loi des Finances  2019 -PLF) που αφορά στoν
Προϋπολογισμό έτους 2019 παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών στις 24 Σεπτεμβρίου
2018 και υιοθετήθηκε σε τελική ανάγνωση από την Εθνοσυνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 2018. Η
εξέταση  του  στο  Κοινοβούλιο  χαρακτηρίστηκε  από  την  κίνηση  των  “κίτρινων  γιλέκων”  που
οδήγησε στη σταδιακή εισαγωγή επειγόντων μέτρων τα οποία μετέβαλλαν το δημοσιονομικό
ισοζύγιο.  Δημοσιεύθηκε  στις  30  Δεκεμβρίου,  αφού  προηγουμένως  είχε  εγκριθεί  από  το
συνταγματικό Συμβούλιο στις 28 Δεκεμβρίου, με προβλεπόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα -107 δισ.
Ευρώ , ήτοι 3,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 

Στο αρχικό σχέδιο η γ/κυβέρνηση, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του  Πρόεδρου Macron,
έθετε ως σαφείς προτεραιότητες τρεις βασικές “διαρθρωτικές επιλογές”: α. “την (αντ)αμοιβή της
εργασίας”, β. τη στήριξη των επενδύσεων και γ. την ενίσχυση των περιβαλλοντικών μέτρων. 

Β  ασικά στοιχεία του Σχεδίου νόμου   περί των Οικονομικών του   Σεπτεμβρίου 2018:   
Ο γαλλικός κρατικός προϋπολογισμός για το 2019,  βάσει σχεδίου νόμου  που παρουσίασαν

ο  Υπουργός  Οικονομίας  και  Οικονομικών  κ.  Bruno  Le  Maire  και  ο  Υπουργός  Δράσεων  και
Δημόσιων  Λογαριασμών  κ.  Gérald  Darmanin  στις  24  Σεπτεμβρίου  2018,  αφορούσε  ανάληψη
υποχρεώσεων  που  αντιστοιχούσαν  σε   έλλειμμα  του  προϋπολογισμού  -98,722  δισεκατομμύρια
ευρώ, δημόσιο  έλλειμμα 1,9% για το 2019, το οποίο,  συνυπολογιζομένης  της μετατροπής της
πίστωσης φόρου για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση (CICE), κόστους 20 δισ. Ευρώ
έφθανε στο 2,8% του ΑΕΠ.  Ακόμη, η κυβέρνηση υλοποιώντας το στόχο μείωσης του Χρέους
κατά  5  μονάδες  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ μέχρι  το  2022,  προέβλεπε περιορισμό  των  δημοσίων
δαπανών  μέσω συγκρατημένης  αύξησής  τους  κατά  0,6%,  από  1,4% το  2017,  μεγαλύτερης
πάντως των  αρχικών  προβλέψεων για  αύξησή τους κατά 0,4% το 2019. 

Το σχέδιο νόμου βασίζονταν στις ακόλουθες παραδοχές:
-οικονομική ανάπτυξη 1,7% του ΑΕΠ για το 2018 και το 2019 (έναντι αρχικών προβλέψεων 2%
και 1,9 % αντιστοίχως),
-αύξηση του ιδιωτικού μισθολογικού κόστους κατά 3,5%,
-πληθωρισμός 1,8% το 2018 και 1,4% το 2019. 

Οι  4  βασικές  κατευθύνσεις  του  προϋπολογισμού,  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα
διακυβέρνησης  είναι:  1.  Μείωση  των  υποχρεωτικών  εισφορών  για  όλους  τους  Γάλλους
(συμπεριλαμβανομένης  της  δεύτερης  φάσης κατάργησης του φόρου κατοικίας  για το 80% των
φορολογουμένων, της κατάργησης των εισφορών ανεργίας και περίθαλψης και της εξαίρεσης από
τις υπερωρίες των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τον Σεπτέμβριο του 2019), 2.   Προαγωγή
της απασχόλησης και ενίσχυση της ελκυστικότητας των εταιρειών: Το 2019, 2,5 δισεκατομμύρια
ευρώ θα επενδυθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των αιτίων της ανεργίας,
ενώ  το  πριμ  δραστηριότητας  αυξάνει  κατά  20  ευρώ  σε  επίπεδο  SMIC.  Οι  εταιρείες  θα
επωφεληθούν από τη μετατροπή της  CICE (Φορολογική Ανταγωνιστικότητα Απασχόλησης)  σε
μόνιμες μειώσεις εισφορών, την περαιτέρω μείωση του εταιρικού φόρου και και ένα απλοποιημένο
φορολογικό σύστημα με την κατάργηση περίπου 20 μικρών φόρων. 3. Ενίσχυση της κοινωνικής
προστασίας:  ο  προϋπολογισμός  για  το  έτος  2019  σηματοδοτεί  την  έναρξη  εφαρμογής  του
'Σχεδίου για τη φτώχεια', κυρίως μέσω ενίσχυσης των επιδομάτων αλληλεγγύης γήρατος και των
επιδομάτων  ενηλίκων  με  ειδικές  ανάγκες.  Στην  κατεύθυνση  αυτή,  οι  πόροι  για  επενδύσεις  σε
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νοσοκομεία, σχολεία, αστυνομία, δικαιοσύνη, εθνική άμυνα και την απασχόληση αυξάνονται και οι
προϋπολογισμοί  των  υπουργείων  Άμυνας,  Δικαιοσύνης  και  Εσωτερικών  ενισχύονται.  4.
Προετοιμασία  για  το  μέλλον: Έμφαση  δίδεται  στην  εκπαίδευση,  την  έρευνα,  την  οικολογική
μετάβαση.  Ο  μετασχηματισμός  της  δημόσιας  διοίκησης  επιταχύνεται  το  2019  μέσω  του
προγράμματος  "Δημόσια  Δράση  2022"  που  επιτρέπει  τη  μείωση  θέσεων  εργασίας  στο  κράτος
(-50.000 θέσεις μέχρι το 2022), βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.
Ακόμη προβλέπεται μεταρρύθμιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Το αρχικό σχέδιο  περί  των Οικονομικών προέβλεπε  σημαντική μείωση φόρων  για τα
νοικοκυριά, με τις φορολογικές περικοπές να είναι υψηλότερες σε σχέση με το 2018. Το 2018, οι
φορολογικές  περικοπές  για  τα  νοικοκυριά  ανέρχονταν  σε  2  δισ.  Ευρώ,  ενώ  για  το  2019
προβλέφθηκαν συνολικά μειώσεις φόρων κατά 6 δισ. Ευρώ για τα νοικοκυριά  και σχεδόν 20 δισ.
Ευρώ για τις επιχειρήσεις. Οι ανωτέρω μειώσεις προκύπτουν ως εξής:
1. Περαιτέρω μείωση του φόρου κατοικίας, όπως είχε ήδη προγραμματιστεί  
2. Πλήρης εφαρμογή της απαλλαγής από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (καταργήθηκαν από 
τον Οκτώβριο του 2018)
3. Μείωση της γενικής κοινωνικής εισφοράς CSG για τους χαμηλοσυνταξιούχους
4. Εξαίρεση των υπερωριών από τις μισθολογικές εισφορές από 1.9.2019
5. Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις  σε 31% το 2019  (από  33,33%)  για  τα κέρδη άνω των
500.000  ευρώ  για  όλες  τις  εταιρείες, όπως   είχε  ήδη  προγραμματιστεί.  Οι  εταιρείες  ακόμη
ωφελούνται το 2019 από μείωση δαπανών κατά 20 δισ. Ευρώ κυρίως μέσω της μετατροπής του
CICE σε μείωση εισφορών.

Υπολογίζεται ότι η μείωση του φόρου στέγασης αντιστοιχεί  σε μειώσεις  ύψους 3,8 δισ.
Ευρώ, η κατάργηση εισφορών ασθενείας και ανεργίας σε μειώσεις 4,1 δισ. Ευρώ και η απαλλαγή
από την αύξηση του CSG για 300.000 συνταξιούχους σε 350 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλεπόταν αύξηση της φορολογίας  για συμπεριφορές επιβλαβείς για την
υγεία και το περιβάλλον και συγκεκριμένα :

1. Αύξηση των φόρων επί των καυσίμων και σύγκλιση των τιμών βενζίνης και ντίζελ με
σκοπό των περιορισμό της ατμοσφαιρικής  ρύπανσης.  Η κυβέρνηση επιχειρηματολόγησε
υπέρ  των  αυξήσεων  αυτών  υπογραμμίζοντας  ότι  48.000  πρόωροι  θάνατοι  το  χρόνο
σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Παράλληλα ανήγγειλε αύξηση των ελαχίστων
ορίων  ενισχύσεων  στα  νοικοκυριά  για  την  κατανάλωση  ενέργειας  (επιταγή  ενέργειας,
μπόνους μετατροπής, πριμοδότηση της αντικατάστασης των παλαιών οχημάτων).

2. Αύξηση των φόρων επί του καπνού. Αν και μη δημοφιλές μέτρο, κρίθηκε απαραίτητο
λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  των  θανάτων  (73.000  θάνατοι  το  χρόνο  σύμφωνα  με  την
κυβέρνηση) που σχετίζονται με το κάπνισμα. Η κατανάλωση καπνού μειώθηκε σημαντικά
το 2018 (κατά -10%).

Στο  πλαίσιο  συγκράτησης  των  δαπανών  και  για  τη  χρηματοδότηση  των  παραπάνω
στόχων  η κυβέρνηση προχώρησε σε περιορισμό των εξατομικευμένων ενισχύσεων για στέγαση-
ΑPL    (κατά ~2 δισ. ευρώ)    και   των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (κατά περίπου 3 δισ. ευρώ),
καθώς  και  την  αναπροσαρμογή  των συντάξεων με  ρυθμούς  βραδύτερους  από τον  πληθωρισμό
(εξοικονόμηση  ~  1  δισ.ευρώ).  Έτσι,  βάσει  του  σχεδίου  νόμου  οι  συνταξιούχοι  καλούνταν  να
καταβάλουν  μεγαλύτερες  προσπάθειες.  Ακόμη,  προβλέφθηκε  μείωση  των  θέσεων  στο δημόσιο
κατά 4.164 και  περιορισμός των δαπανών για τις  δημόσιες  ραδιοτηλεοπτικές  υπηρεσίες και  τα
Επιμελητήρια. 

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω φορολογικών μέτρων -συμπεριλαμβανομένων μειώσεων
και αυξήσεων- υπολογίστηκε ότι η αγοραστική δύναμη αυξάνονταν κατά 2% κατά μέσο όρο για
το 10% των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.

Στις 23 Οκτωβρίου 2018 το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού του 2019 εγκρίθηκε
σε πρώτη ανάγνωση από την Εθνοσυνέλευση με 346 ψήφους υπέρ έναντι 181 κατά. Ωστόσο, με
κυρίαρχη  την  αντίδραση  ενάντια  στα  μέτρα  πράσινης  φορολόγησης  και  την  κρίση  των
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"κίτρινων γιλέκων", η οποία, με αφετηρία την αύξηση του φόρου στα καύσιμα έλαβε μεγάλες
διαστάσεις  εντός  του  Νοεμβρίου  2018,  ξεκίνησε  ένας  'δημοσιονομικός  μαραθώνιος'  για  την
ενσωμάτωση  μέρους  των  παραχωρήσεων,  στις  οποίες  προχώρησε  η  κυβέρνηση στην
προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης. Στο πλαίσιο της κριτικής που ασκήθηκε από πολιτικά κόμματα
και πολιτικές προσωπικότητες, οι αυξήσεις στην ενέργεια συχνά συνδέθηκαν με την  κατάργηση
του Φόρου αλληλεγγύης στην περιουσία (ISF) το προηγούμενο έτος 2018, που ισοδυναμούσε με
μείωση των φορολογικών εσόδων κατά -3,2 δισ..  
 

Αναλυτικότερα,   τα μέτρα που αποφασίστηκαν σε τέσσερα στάδια   για την αντιμετώπιση
της κρίσης έχουν ως εξής:

Αρχικώς,  στις  14.11.2018  ο  Γ/Πρωθυπουργός  κ.  Édouard  Philippe  ανακοίνωσε  ότι  η
κυβέρνηση  διατηρεί  την  αύξηση του  φόρου στον άνθρακα,  αλλά πρόκειται  να προχωρήσει  σε
συνοδευτικά μέτρα που θα απαντούν στις ανησυχίες των Γάλλων. Υπό την πίεση εντεινόμενων
κινητοποιήσεων, ο Γ/Πρωθυπουργός δήλωσε στις 4.12.2018 ότι 'κανένας φόρος δεν αξίζει να βάλει
σε κίνδυνο την ενότητα του Έθνους' και ανακοίνωσε την αναστολή για έξι μήνες των φορολογικών
μέτρων στην ενέργεια που  επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ από 1.1.2019 δηλ. την αύξηση του φόρου
άνθρακα στη βενζίνη,  το πετρέλαιο και  το ντίζελ,  τη σύγκλιση της  φορολόγησης βενζίνης  και
ντίζελ και την ευθυγράμμιση της φορολόγησης του ντίζελ για τους επαγγελματίες με αυτή που
ισχύει για τους ιδιώτες. Στις 6.12.2018 η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση της αύξησης των
φόρων  επί  των  καυσίμων.  Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  του  γραφείου  Πρωθυπουργού,  αυτό
μεταφράζεται σε απώλεια εσόδων ύψους 3,7 δισ. ευρώ το 2019 εκ των οποίων 2,8 δισεκατομμύρια
ευρώ από τον φόρο στον άνθρακα και την ευθυγράμμιση της βενζίνης με πετρέλαιο και 900 εκ.
ευρώ λόγω μη ευθυγράμμισης της  φορολογίας  του ντίζελ που χρησιμοποιούν οι  επαγγελματίες
(GNR) με αυτό των ιδιωτών. Στις  10 Δεκεμβρίου 2018 με τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Γάλλος
Πρόεδρος  έκανε  αναφορά σε  «κατάσταση οικονομικής  και  κοινωνικής  έκτακτης  ανάγκης» και
κάλεσε την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα “για να μπορεί κανείς να ζει καλύτερα από τη δουλειά
του”. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε αύξηση στον βασικό μισθό   SMIC (ύψους € 1.498,47 ή καθαρά
€ 1.184,93) κατά 100 Ευρώ, χωρίς επιβάρυνση των επιχειρήσεων (μείωση εισφορών περί 20 ευρώ
και αύξηση πριμ δραστηριότητας κατά 80 ευρώ καθαρά). Η αύξηση επηρεάζει και εργαζόμενους με
1.560 ευρώ έσοδα και ανύπαντρες μητέρες με μηνιαίο εισόδημα έως 2.000 ευρώ.  Ακύρωση της
αύξησης της γενικευμένης κοινωνικής εισφοράς CSG για συνταξιούχους με έσοδα κάτω των 2.000
ευρώ το μήνα (από 1.280 ευρώ, ή 1.394 ευρώ για τα άτομα κάτω των 65 ετών). Ετσι, μόνον το 30%
των συνταξιούχων θα διατηρήσει το υψηλότερο ποσοστό CSG 8,3%. Η μέση αύξηση υπολογίζεται
σε 448 ευρώ ετησίως. Καταβολή (έκτακτου) πριμ από τους εργοδότες στο τέλος του έτους (prime
Macron). Η κυβέρνηση ζητά από τους εργοδότες που μπορούν, να καταβάλουν αφορολόγητα πριμ,
ύψους έως 1.000 Ευρώ στους υπαλλήλους τους με αμοιβές έως τρεις φορές τον SMIC, στο τέλος
του έτους. Καταβολή των υπερωριών, αφορολόγητα και χωρίς επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφάλισης
ήδη  από  1.1.2019, αντί  του  Σεπτεμβρίου  2019.  Ακόμη,  ο  Πρόεδρος  αναφέρθηκε  στην
καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής  και  στη  θέσπιση  φόρου  για  τους  γίγαντες  του  διαδικτύου-
GAFA, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του φόρου στην περιουσία.

Ο Προϋπολογισμός 2019 ενσωματώνει μέρος των μέτρων που ανακοίνωσε η εκτελεστική
εξουσία  (η ακύρωση της αύξησης του φόρου άνθρακα και της ευθυγράμμισης του ντίζελ με τη
αμόλυβδη βενζίνη, το πριμ δραστηριότητας και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών κ.α.).
Ορισμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο Macron στις 10 Δεκεμβρίου (εξαίρεση των
υπερωριών από τις μισθολογικές εισφορές από 1.1.2019, τη μείωση του CSG κ.α.) περιέχονται σε
άλλο  νομοσχέδιο  «οικονομικής  και  κοινωνικής  έκτακτης  ανάγκης»  που  ψηφίστηκε  στις
21.12.2018.

Με την εισαγωγή έκτακτων μέτρων ύψους σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ της
αγοραστικής δύναμης, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού τροποποιήθηκε σε σχέση με τον αρχικό
στόχο  της  κυβέρνησης  κατά  την  παρουσίασή  του  στα  τέλη  Σεπτεμβρίου  2018.  Έτσι,  το
δημοσιονομικό έλλειμμα ανέρχεται σε περίπου -107 δισεκατομμύρια ευρώ. To πακέτο των μέτρων
του  Δεκεμβρίου  οδηγεί  στην αύξηση  του  δημοσίου  ελλείμματος  άνω του  ορίου  του  3%
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(υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί  στο 3,2% του ΑΕΠ ή 2,3% του ΑΕΠ χωρίς τον αντίκτυπο της
CICE) και τον περιορισμό των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

Πορεία των δημοσίων δαπανών
Σε συνέχεια των ανωτέρω εξελίξεων, ο στόχος μείωσης των δημοσίων δαπανών κατά 3

μονάδες του ΑΕΠ έως το τέλος της 5ετούς διακυβέρνησης Macron φαίνεται να απομακρύνεται.
Οι δαπάνες με βάση το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού 2019 αντιπροσώπευαν το 54% του ΑΕΠ,
από 54,6% το 2018, έναντι του στόχου μείωσής τους στο 53,4% κατά το τ.ε.. 

Σύμφωνα  με  τη  Δ/ντρια  Προϋπολογισμού  του  Υπουργείου  Δράσεων  και  Δημόσιων
Λογαριασμών κας Verdier, στο πλαίσιο ημερίδας για τον “Έλεγχο των δημοσίων δαπανών και τον
εκσυγχρονισμό των δημοσίων δράσεων σε Γαλλία και Ευρώπη” που διοργανώθηκε σε συνεργασία
με την Ευρ. Επιτροπή και την Ολλανδική Πρεσβεία (Παρίσι, Bercy, 24.1.2019), ο προϋπολογισμός
2018 εισήγαγε πολλά νέα στοιχεία και μια νέα στρατηγική, με καλά αποτελέσματα υλοποίησης.
Ωστόσο, τα διαρθρωτικά μέτρα θέλουν χρόνο για να αποδώσουν. Η Γαλλία εφαρμόζει πολυετή
προγραμματισμό,  κατευθύνοντας  έτσι  την  προσπάθεια  οικονομικής  ανάκαμψης  και  λαμβάνει
ταυτοχρόνως βραχυπρόθεσμα μέτρα. Έτσι, ως προς τον προϋπολογισμό του 2019 ανέφερε ότι η
κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να κάνει  οικονομίες στο μισθολογικό κόστος στο δημόσιο τομέα, την
δημόσια  ραδιοτηλεόραση  και  τα  επιμελητήρια  και  επιπροσθέτως  βρίσκεται  σε  διάλογο  με  τις
τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές προς την κατεύθυνση αυτή. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με εκτιμήσεις
του υπουργείου της, η Γαλλία θα επιτύχει δημόσιο έλλειμμα κάτω του ορίου 3%  και το 2019. 

Σύμφωνα ωστόσο με την Ευρ. Επιτροπή, ο γ/προϋπολογισμός 2019 δεν ευνοεί την μείωση
δαπανών. Ταυτοχρόνως, το δημόσιο Χρέος αυξάνει και άρα η φορολόγηση είναι υψηλή. Ωστόσο,
η  Γαλλία  βελτιώνει  ελαφρώς  τη  θέση  της  μεταξύ  των  κ.-μ.  στο  σκέλος  των  διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων.  Η  Ευρ.  Επιτροπή,  υιοθετώντας  σφαιρική  θεώρηση,  επισημαίνει  ότι  οι
μεταρρυθμίσεις  που  απαιτούνται  ξεπερνούν  το  εύρος  ενός  και  μόνον  προϋπολογισμού.  Στις
αξιολογήσεις της δίδει έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εξέλιξη του
δημοσίου χρέους, χωρίς να παραβλέπει το σκέλος των δαπανών, του οποίου οι επιπτώσεις είναι
άμεσες. Έτσι, με τις συστάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Ευρ. Εξαμήνου ζήτησε
από την Γαλλία (και την Βουλγαρία) την μείωση και καλύτερη αξιοποίηση των δημοσίων δαπανών,
προτείνοντας η ονομαστική αύξησή τους να μην ξεπερνά το 1,4% ετησίως.  Σύμφωνα με την Ευρ.
Επιτροπή  το  διαρθρωτικό  έλλειμμα  είναι  υψηλό,  χωρίς  εμφανή  πορεία  βελτίωσης,  καθώς  η
Γαλλία  έχει  ακολουθήσει  έως  σήμερα  πολιτική  ονομαστικής  μείωσης  του,  με  την  μείωση  των
δημοσίων δαπανών να αποδίδεται κυρίως στην πτώση των επιτοκίων. Έτσι, δεν υπάρχουν επαρκή
στοιχεία στήριξης της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Επιπροσθέτως, υπογραμμίζει την ανάγκη για
μεγαλύτερη  διαφάνεια  κατά  τον  υπολογισμό  των  δαπανών  και  για  ενίσχυση  του  συστήματος
ελέγχου τους. 

Στις  θετικές  εξελίξεις  των  πρώτων  μηνών  τ.ε.,  σύμφωνα  με  πρόσφατες  εκτιμήσεις  της
Τράπεζας της Γαλλίας, συγκαταλέγονται, αφενός η θετική ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα στο
κάλεσμα  του  Προέδρου  Macron για  καταβολή  'έκτακτου  πριμ  ενίσχυσης',  καθώς  και  η
διαφαινόμενη ελάφρυνση του δημοσίου χρέους κατά 10 δισ. Ευρώ έως το 2021. Ως προς το πρώτο
και σύμφωνα με στοιχεία της INSEE τρεχ. μηνός, πολλές μεγάλες, αλλά και ορισμένες μεσαίες και
μικρές επιχειρήσεις (13%  και 11% του συνόλου αντιστοίχως) κατέβαλλαν στα τέλη Ιανουαρίου
2019 ενισχύσεις συνολικού ύψους 1 δισ. Ευρώ σε τουλάχιστον 2 εκατ. εργαζομένους. Ο αριθμός
αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 10% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Το ύψος της ενίσχυσης
κατά μέσο όρο ανήλθε στα 449 Ευρώ, ενώ 200.000 εργαζόμενοι έλαβαν 1.000 Ευρώ. Ως προς το
δεύτερο, η μείωση του δημοσίου Χρέους αντί της προβλεπόμενης αρχικώς αύξησής του, οφείλεται
στη διατήρηση του κόστους εξυπηρέτησής του σε χαμηλά επίπεδα και το 2019, λόγω απόφασης της
Ευρ.  Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού ως αντίβαρο στην
επιβράδυνση  της  οικονομικής  ανάπτυξης  στην  Ευρωζώνη  και  το  κλίμα  αβεβαιότητας  που
συνδέεται  με  τις  εμπορικές  εντάσεις,  το  Brexit,  τις  επικείμενες  Ευρωεκλογές  και  τους
γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς.

4


