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Γραφείο Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων

Παρουσίαση τρίτου σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020

Τρίτο  σχέδιο  προϋπολογισμού  έτους  2020  (τροποποιητικό)  παρουσίασε  στο  Συμβούλιο
Υπουργών ο Γάλλος Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ.  Bruno Le Maire στις 10 Ιουνίου
2020.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου,  η πρόβλεψη για την ύφεση της γαλλικής οικονομίας
διαμορφώνεται σε -11% για το έτος 2020, πρόβλεψη που συμφωνεί με τις πρόσφατες εκτιμήσεις
που ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να μειωθεί απότομα κατά
10% καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όπως και οι επενδύσεις των επιχειρήσεων κατά 24,2%, καθώς
επηρεάζονται από την υψηλή αβεβαιότητα και τη μείωση της δραστηριότητας. Οι τουριστικές ροές
θα μειωθούν πολύ το 2020 και δεν αναμένεται να επιστρέψουν στο επίπεδό τους πριν από το τέλος
του έτους.  Οι  εξαγωγές  θα  μειωθούν  κατά  15,5% λόγω της  μείωσης  της  δραστηριότητας  των
εταίρων  της  χώρας  στην  Ευρωζώνη  και  τον  υπόλοιπο  κόσμο.  Κατά  το  ίδιο  περίπου  ποσοστό
αναμένεται να μειωθούν και οι εισαγωγές λόγω της μείωσης της εγχώριας ζήτησης. 

Συνολικά, η γαλλική οικονομία αναμένεται να επηρεαστεί έντονα το 1ο εξάμηνο του 2020
από τις συνέπειες της επιδημίας  Covid-19. Ωστόσο, οι δείκτες δραστηριότητας δείχνουν ήδη μια
σταδιακή ανάκαμψη ως αποτέλεσμα της σταδιακής άρσης των περιορισμών που ξεκίνησε από τις
11 Μαΐου τ.έ.. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών INSEE,
από τις 11 Μαΐου η απώλεια της οικονομικής δραστηριότητας ανήλθε στο 1/5 σε σύγκριση με μια
“φυσιολογική” περίοδο. 

Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα για το έτος 2020
θα  ανέλθει  σε  -11,4% του  ΑΕΠ  (-222,1  δισ.  ευρώ),  έναντι  προβλέψεων  -2,2% στον  αρχικό
προϋπολογισμό και -9,1% στον πρώτο τροποποιητικό προϋπολογισμό, ενώ το  δημόσιο χρέος θα
διαμορφωθεί στο 121% του ΑΕΠ (από 115% σύμφωνα με τον τροποποιητικό προϋπολογισμό του
Απριλίου). 

Η επιδείνωση αυτή οφείλεται κυρίως στους εξής παράγοντες:
 στην  προς  τα  κάτω αναθεώρηση της  ανάπτυξης  σε  -11,0%,  έναντι  +1,3% στον αρχικό

προϋπολογισμό και -8,0% στον 1ο τροποποιητικό
 στη σημαντική πτώση που αναμένεται να σημειωθεί στα δημόσια έσοδα κατά -23,2 δισ.

ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο τροποποιητικό προϋπολογισμό και -65,9 δισ. ευρώ
σε σύγκριση με τον αρχικό, λόγω της μείωσης των εσόδων από τον φόρο των επιχειρήσεων
κατά επιπλέον 13 δισ. ευρώ και από τον ΦΠΑ κατά 8,5 δισ. ευρώ

 στον δημοσιονομικό αντίκτυπο των έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της επιδημίας
Covid-19  και  τη  στήριξη  της  οικονομίας,  ο  οποίος  ανέρχεται  σε 57,5  δισ.  ευρώ,  με
αποτέλεσμα οι δαπάνες στο τέλος του έτους να αντιπροσωπεύουν το 63,6% του ΑΕΠ, σε
σχέση με το 54% του ΑΕΠ το 2019. 

Ωστόσο, το διαρθρωτικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στο 2,2% του δυνητικού
ΑΕΠ (όμοιο με το επίπεδο προβλέψεων στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020), σταθερό
σε σύγκριση με το 2019.

Με το νέο, τρίτο, αυτό σχέδιο προϋπολογισμού, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που τέθηκε σε
εφαρμογή τον Μάρτιο, αρχικού ύψους 45 δισ. ευρώ, για την προστασία των Γάλλων και τη στήριξη
της οικονομίας και της απασχόλησης, διαμορφώνεται πλέον σε 136 δισ. ευρώ. Σε αυτά τα μέτρα,
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θα πρέπει να προστεθούν και όλοι οι εξαιρετικοί μηχανισμοί εγγύησης που έχει θέσει σε εφαρμογή
το κράτος, ύψους 327 δισ. ευρώ, εκτοξεύοντας το συνολικό ποσό της γαλλικής απάντησης στην
κρίση σε  460 δισ. ευρώ,  ποσό που σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό αντιστοιχεί  στο 20% του
γαλλικού εθνικού πλούτου και ισοδυναμεί με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Αυστρίας.

 Με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού, η γ/κυβέρνηση παρέχει στήριξη ύψους 45 δισ. ευρώ σε
συγκεκριμένους τομείς που πλήττονται περισσότερο και μαζί με αυτούς απειλούνται εκατοντάδες
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Στόχος είναι η προστασία των θέσεων εργασίας και η επιτάχυνση του
μετασχηματισμού των γαλλικών βιομηχανικών τομέων.

Έτσι,  ο  τροποποιητικός  αυτός  προϋπολογισμός  περιλαμβάνει  όλα  τα  έκτακτα  μέτρα
στήριξης  που  έχει  λάβει  η  γ/κυβέρνηση  για  τον  τομέα  του  τουρισμού,  των  ξενοδοχείων,  της
εστίασης,  του  αθλητισμού  και  του  πολιτισμού,  για  τον  τομέα  της  αυτοκινητοβιομηχανίας,  τον
τομέα  της  τεχνολογίας  και  των  νεοσύστατων  επιχειρήσεων,  τον  τομέα  της  αεροναυπηγικής
βιομηχανίας, τον τομέα των κατασκευών,  καθώς και μέτρα για το εμπόριο και τη βιοτεχνία τα
οποία  βρίσκονται  ακόμα  υπό  επεξεργασία  και  θα  οριστικοποιηθούν  κατά  τη  διάρκεια  της
κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα ενισχύσει το μηχανισμό μερικής ανεργίας κατά περίπου 5 δισ.
ευρώ και θα αποδεσμεύσει επιπλέον 1 δισ. ευρώ για να επεκτείνει τις ενισχύσεις σε εταιρείες που
προσλαμβάνουν  μαθητευόμενους  νέους.  Ταυτόχρονα,  ο  προϋπολογισμός  περιλαμβάνει  έκτακτη
άμεση βοήθεια για 800.000 επισφαλείς νέους κάτω των 25 ετών και για τα φτωχότερα νοικοκυριά.
Τέλος, προβλέπεται κονδύλι ύψους 4,5 δισ. ευρώ για υποστήριξη προς τις Περιφέρειες, των οποίων
τα έσοδα καταρρέουν ενώ τα έξοδά τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας αυξάνονται.
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