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 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΠΑΡΙΙ  

Γπαθείο Οικονομικών  

και Δμποπικών Τποθέζευν 
 

 

Καηάθεζη 4
ος

 ηποποποιηηικού ζσεδίος πποϋπολογιζμού έηοςρ 2020 λόγυ 

νέυν μέηπυν για ζηήπιξη επισειπήζευν 

 

Σε ζπλέρεηα ησλ κέηξσλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ γηα ηε ζηήξημε επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ 

ελφςεη ησλ λέσλ πεξηνξηζκψλ πνπ επεβιήζεζαλ ζηε Γαιιία ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα γηα ηελ 

αλάζρεζε ηεο εμάπισζεο ηεο Covid-19, ν Γάιινο Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αλάθακςεο θ. Bruno Le Maire θαη ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο αξκφδηνο γηα ηα Δεκφζηα 

Οηθνλνκηθά θ. Olivier Dussopt παξνπζίαζαλ ζηηο 4 Ννεκβξίνπ η.έ., ζην Σπκβνχιην Υπνπξγψλ ην 

4
ν
 ηξνπνπνηεηηθφ ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020. 

Με ηελ οικονομική ύθεζη λα επαλεθηηκάηαη ζην -11% ηνπ ΑΕΠ ην 2020, ην δεχηεξν θχκα 

ηεο παλδεκίαο θαη νη λένη πεξηνξηζκνί νδήγεζαλ ηελ θπβέξλεζε λα επεθηείλεη ηελ ζηήξημε πξνο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο θαη ηνπο πνιίηεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε. Σχκθσλα 

κε ην λέν ζρέδην λφκνπ, ην δεκφζην έιιεηκκα, ην νπνίν θαιχπηεη θπξίσο κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο, 

αλέξρεηαη ζε 223 δηζ. επξψ. Τν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θξίζεο covid-19 γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά 

ην 2020 εθηηκάηαη ζε 186 δηζ. επξψ, θαη ζπλίζηαηαη ζηηο απψιεηεο εζφδσλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ηε ζπξξίθλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (100 δηζ. επξψ), θαη ζην θφζηνο ησλ κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

(86 δηζ. επξψ). Έηζη, η ππόβλετη ηος δημόζιος ελλείμμαηορ για ηο 2020 διαμοπθώνεηαι ζηο 

11,3% ηος ΑΔΠ και ο λόγορ δημόζιος σπέοςρ ζηο ηέλορ ηος 2020 επανεκηιμάηαι ζηο 119,8% 

ηος ΑΔΠ. 

Τα λέα κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηέηαξην δηνξζσηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ έρνπλ αληίθηππν χςνπο 20 διζ. εςπώ ζηνπο δεκφζηνπο ινγαξηαζκνχο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, 17,3 δηζ. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ επαλελεξγνπνίεζε ή ελίζρπζε ησλ κέηξσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο πνπ είραλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ην πξψην θχκα ηεο παλδεκίαο:  

o ελίζρπζε ηνπ Τακείνπ Αιιειεγγχεο κε επηπιένλ πηζηψζεηο χςνπο 10,9 δηζ. επξψ  

o επέθηαζε ηνπ κεραληζκνχ κεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο έσο 

ην ηέινο ηνπ έηνπο γηα λα θηάζεη ζπλνιηθά ζηα 34 δηζ. επξψ, κε επηπιένλ πηζηψζεηο χςνπο 

3,2 δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2,1 δηζ. επξψ ζα δνζνχλ απφ ην Κξάηνο  

o επέθηαζε ησλ απαιιαγψλ απφ θνηλσληθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο θζάλνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ησλ 8,2 δηζ. επξψ γηα ην έηνο 2020, κε αλαπιήξσζε πηζηψζεσλ χςνπο 4,3 δηζ. επξψ. 

Επηπιένλ, ν 4νο ηξνπνπνηεηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνβιέπεη ζπλνιηθφ πνζφ 1,1 δηζ. επξψ 

γηα ηελ παξνρή λέαο έθηαθηεο βνήζεηαο γηα ηνπο απνδέθηεο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 

εηζνδήκαηνο, ηνπο λένπο πνπ δηθαηνχληαη επίδνκα ζηέγαζεο θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ 

ππνηξνθίεο. Ταπηφρξνλα, ην ζρέδην λφκνπ πεξηιακβάλεη πξφζζεηεο πηζηψζεηο γηα ηε ζηήξημε ησλ 

πην επάισησλ πιεζπζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 0,5 δηζ. επξψ γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 0,3 δηζ. 

επξψ γηα ηε ζηήξημε ηεο καζεηείαο (apprentissage) θαη γηα ηελ παξνρή επηδφκαηνο (πξηκ) 

πξφζιεςεο γηα λένπο, θαζψο θαη 0,25 δηζ. επξψ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θέληξσλ ππνδνρήο θαη 

αιιειεγγχεο θαη ησλ θαηαιπκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Τέινο, ν ηξνπνπνηεηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνβιέπεη πνζφ 1,9 δηζ. επξψ γηα έμνδα γηα ηελ 

αζθάιηζε πγείαο θαη πξφζζεηα έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε, ηελ ακνηβή θαη 

ηελ απμεκέλε απνδεκίσζε πνπ παξέρεηαη γηα ππεξσξίεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηελ 

απνδεκίσζε γηα άδεηα πνπ δελ έρεη ιεθζεί. 
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Σχκθσλα κε ην λέν ζρέδην λφκνπ, νη πξφζζεηεο πηζηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην δεχηεξν 

θχκα ηεο παλδεκίαο ζα αληηζηαζκηζηνχλ απφ αθπξψζεηο ηζνδχλακσλ πνζψλ, θαζηζηψληαο έηζη 

δπλαηή ηε δηαηήξεζε ησλ απζηεξψλ πιαηζίσλ δηαρείξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ωζηφζν, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ην κεξίδην ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 64,3% ην 2020, 

πνζνζηφ πνπ ζπληζηά ξεθφξ, έλαληη πνζνζηνχ 45,2% πνπ ζα αλέιζνπλ νη ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο. 

Σεκεηψλεηαη φηη νη πξνβιέςεηο ηνπ 4
νπ

 ηξνπνπνηεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εκθαλίδνληαη 

ειαθξψο θαιχηεξεο απφ απηέο πνπ είραλ αλαθνηλσζεί ηνλ Ινχλην ζηνλ 3
ν
 ηξνπνπνηεηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ράξε ζηε ζεακαηηθή νηθνλνκηθή αλάθακςε πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ έηνπο, ηελ «ηζρπξφηεξε» ζε επξσπατθφ επίπεδν, φπσο ηνλίδεη ην γ/Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Εζληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Σηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκηψλ 

Μειεηψλ INSEE πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 30.10 η.έ., η γαλλική οικονομία αναπηύσθηκε με 

πςθμό 18,2% καηά ηο ηπίηο ηπίμηνο ηος 2020. Η εμέιημε απηή επέηξεςε ηε ξνή θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ ζηα θξαηηθά ηακεία πην γξήγνξα απφ ην αλακελφκελν. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνδείρζεθε 

600 εθ. επξψ πςειφηεξνο απφ ηελ ηειεπηαία πξφβιεςε, ν θφξνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 2,8 δηζ. 

επξψ πςειφηεξνο, ιφγσ ηεο αμηνζεκείσηεο αλζεθηηθφηεηαο πνπ επέδεημαλ νξηζκέλνη ηνκείο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ θξίζε, ελψ θαη ν ΦΠΑ είλαη απμεκέλνο θαηά 700 εθ. επξψ. 

Σπλνιηθά, θαη παξά ηελ αλακελφκελε θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην ηέηαξην ηξίκελν 

ιφγσ ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ, ηα αλακελφκελα έζνδα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2020 ζα παξακείλνπλ ζηαζεξά ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηειεπηαίεο πξνβιέςεηο. 

 


