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  ΘΕΜΑ: Έκθεση Ο.Ο.Σ.Α για την γαλλική οικονομία-Νοέμβριος 2021

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα
την εν θέματι έκθεσή του για την γαλλική οικονομία με τίτλο « France 2021».
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, η Γαλλία θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την οικονομική
δραστηριότητα. Οι αποταμιεύσεις που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης
θα πρέπει να στηρίξουν την κατανάλωση το επόμενο έτος, ενώ η εξωτερική ζήτηση αναμένεται να
οδηγήσει σε ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και των επενδύσεων.

Μετά από συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 8,0% το 2020, η  εν λόγω έκθεση
προβλέπει ισχυρή ανάκαμψη του γαλλικού Α.Ε.Π. κατά 6,8% το 2021 και 4,2% το 2022, καθώς η
εγχώρια ζήτηση επανακάμπτει. 

Κατά  τον  Ο.Ο.Σ.Α,  ο  γαλλικός  προϋπολογισμός  θα  πρέπει  να  γίνει  πιο  επιλεκτικός,  ήτοι  να
επικεντρωθεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της οικονομίας, με έμφαση στην εκπαίδευση και την
οικολογική μετάβαση, κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα προγράμματα France Relance & France 2030
να καταστούν τα κεντρικά σημεία αναφοράς της ανάκαμψης της γαλλικής οικονομίας.
Από  την  άλλη  πλευρά,  σύμφωνα  με  τον  ανωτέρω  διεθνή  οικονομικό  Οργανισμό,  το  γαλλικό
Υπουργείο  Οικονομικών  θα  πρέπει  να  εκκινήσει  εκ  νέου  το  πρόγραμμα  μεταρρυθμίσεων  που
άρχισε το έτος 2017. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μπροστά  στο ιστορικά υψηλό χρέος, είναι
απαραίτητη η υιοθέτηση ενός φιλόδοξου προγράμματος εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών
της χώρας. Απαραίτητη επίσης κρίνεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπου
μάλιστα προτείνεται η σταδιακή αύξηση της πραγματικής ηλικίας αποχώρησης στα 64 έτη από το
έτος 2025.

Όσον αφορά τη μείωση των δημοσίων δαπανών, ο Ο.Ο.Σ.Α. υποστηρίζει την ιδέα ενός πολυετούς
κανόνα δαπανών για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα (une règle de dépenses pluriannuelles) . Επίσης,
υποστηρίζει  την  καλύτερη  διαχείριση  των  κοινωνικών  δαπανών,  τονίζοντας   τη  σημασία  της
πραγματοποίησης  μεταρρυθμίσεων  που  θα  προωθήσουν  την  απασχόληση  -ιδίως  την  ποιοτική
απασχόληση- και  θα τονώσουν την παραγωγικότητα,  καθότι  το ποσοστό ανεργίας  της  Γαλλίας
παραμένει σχεδόν στο 8% και είναι μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ.

Επιπλέον, ο προαναφερθείς Οργανισμός συστήνει τόσο αυξημένη υποστήριξη για τις πιο ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες και νοικοκυριά προκειμένου διασφαλιστεί μία ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς,
όσο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των γαλλικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (P.M.E.),  ένα
αδύνατο σημείο της γαλλικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας που αποτελεί ανασχετικό
παράγοντα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.  

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σχετικής παρουσίασης, ο  Γάλλος Υπουργός Οικονομικών
κ. Bruno  Le Maire, σημείωσε πως η εν θέματι έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. επιβεβαιώνει τις επιλογές της
οικονομικής  πολιτικής που υιοθετήθηκαν από τον Γάλλο Πρόεδρο και  την γαλλική κυβέρνηση
κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Ειδικότερα, επιβεβαιώνει πως οι επιδόσεις της γαλλικής
οικονομίας το 2021 και το 2022 θα είναι συμπαγείς και δυναμικές. Η ανάπτυξη επιστρέφει στη
Γαλλία και είναι δυναμική, ωστόσο ελλοχεύουν 3 κίνδυνοι που μπορούν να την υπονομεύσουν:
o  πρώτος είναι η επιστροφή της πανδημίας, ο δεύτερος η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού -ιδίως
στον ξενοδοχειακό τομέα και στον τομέα της εστίασης -και ο τρίτος η εμφάνιση του πληθωρισμού.
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Κατά  τον  κ.  Le  Maire,  αναφορικά  με  την ανάκαμψη  του  γαλλικού  Α.Ε.Π.  το  2021,  αυτή
οφείλεται στις επιλογές οικονομικής πολιτικής που έχουν υιοθετηθεί από το 2017. Εάν σήμερα οι
γαλλικές  εταιρείες  επενδύουν  και  οι  Γάλλοι  μπορούν  και  καταναλώνουν,  αυτό  οφείλεται  στη
μείωση φόρων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ύψους 52 δισ. ευρώ που έλαβαν χώρα το 2017. Κ.
Le Maire σημείωσε πως η γαλλική κυβέρνηση μεταρρύθμισε την αγορά εργασίας και απλοποίησε
την επιχειρηματική ζωή. Ως συνέπεια, να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την εμφάνιση της
οικονομικής ανάκαμψης.

Επιπλέον η Γαλλία κινητοποίησε άμεσα 100 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 70 θα χρησιμοποιηθούν 
μέχρι το τέλος του έτους για την προετοιμασία της Γαλλίας του μέλλοντος, αυτό άλλωστε είναι το 
σχέδιο France 2030 που έχει ήδη παρουσιάσει ο Γάλλος Πρόεδρος.

Αναφορικά  με  το  κεφάλαιο  της  οικολογικής  μετάβασης που  αποτελεί  ειδικό  κεφάλαιο  στην
Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α., ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως η Γαλλία είναι πράγματι μια
από τις πιο απαλλαγμένες από άνθρακα οικονομίες στην Ευρώπη. Η φιλοδοξία του μάλιστα είναι η
Γαλλία να καταστεί η πρώτη μεγάλη οικονομία στον κόσμο που θα είναι εντελώς απαλλαγμένη από
άνθρακα. Είναι μία μεγάλη φιλοδοξία που απαιτεί πραγματοποίηση μαζικών επενδύσεων για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς άνθρακα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να
συνδυαστεί συγχρόνως η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και το άνοιγμα νέων
πυρηνικών αντιδραστήρων.

Σε κάθε περίπτωση κατά τον κ.  Le Maire,  αυτό που έδειξε η  πρόσφατη ενεργειακή κρίση είναι
πως  η  ενεργειακή  εξάρτηση  δεν  έχει  τίμημα.  Εάν  θέλουμε  να  πετύχουμε  η  ενεργειακή  μας
μετάβαση να μην είναι αντιμέτωπη με ελλείψεις ρεύματος ή να εξαρτάται από τις ξένες δυνάμεις,
τότε  θα  πρέπει  να  επενδύσουμε  μαζικά  στην  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  είτε  με  τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε με την πυρηνική ενέργεια.

Αναφορικά με την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, ο κ. Le Maire υπογράμμισε πως είναι 
η πρώτη κυβέρνηση που απεκατέστησε τα δημόσια οικονομικά της χώρας τα τελευταία 11 χρόνια.
Επίσης αυτή που βοήθησε ώστε η Γαλλία να εξέλθει από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Και αυτό το κατάφερε μέσω γενναίων αποφάσεων, διά της περικοπής των δημοσίων δαπανών,
καθώς και της περικοπής ενός συγκεριμένου αριθμού επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
Ωστόσο,  η Γαλλία  εισέρχεται  ταχύρρυθμα σε μία νέα φάση με  έναν τρόπο αποφασιστικό και
σταδιακό, όπου θα χρειαστεί να γίνει αποκατάσταση των γαλλικών δημόσιων οικονομικών.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την μείωση του γαλλικού
δημοσίου  χρέους.  Η  μεταρρύθμιση  επίσης  του  συνταξιοδοτικού  συστήματος  παραμένει  στο
τραπέζι.

Σχετικά  με  τον  πολυετή  κανόνα  δαπανών  για  ολόκληρο  τον  δημόσιο  τομέα  που  προτείνει  ο
Ο.Ο.Σ.Α.  προς  σταθεροποίηση  των  δημοσίων  δαπανών,  ο  κ.  Le  Maire  επεσήμανε  πως  ήδη
υφίσταται  μία  πρόταση  νόμου  από  τους  Γάλλους  βουλευτές  Laurence  Saint-Martin  και  Eric
Woerth, σχετικά με την υιοθέτηση αυτού του κανόνα.

Τέλος, όσον αφορά το ακανθώδες ζήτημα της ανεργίας που θίγει ο Ο.Ο.Σ.Α., το “γαλλικό κακό”
όπως χαρακτηριστά ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός, τελευταίος τόνισε πως η χώρα του  εδώ και μισό
αιώνα ζει με τη μαζική ανεργία. Η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την μάστιγα
αυτή με τα σωστά εκπαιδευτικά μέσα, με την κατάρτιση, παροχή κινήτρων για επιστροφή στην
εργασία, μεταρρύθμιση του συστήματος ασφάλισης της ανεργίας, παροχής καλύτερων εργασιακών
αμοιβών,  έτσι  ώστε  η  χώρα  να  εξέλθει  από  μισό  αιώνα  μαζικής  ανεργίας  και  να  επιστρέψει
δριμύτερη στον αιώνα πλήρους απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Le Maire επεσήμανε πως η
γαλλική  κυβέρνηση  συμμερίζεται  τις  σχετικές  συστάσεις  του  Ο.Ο.Σ.Α  επί  του  συγκεκριμένου
θέματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1: H εσωτερική ζήτηση καθοδηγεί την ανάπτυξη

2020 2021 2022

Α.Ε.Π. -8,20% 5,80% 4,00%

Ιδιωτική κατανάλωση -7,30% 4,40% 6,50%

Δημόσια κατανάλωση -3,00% 4,40% 0,30%

Eξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών -16,6 9,40% 8,20%

Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών -12,00% 7,60% 7,90%

Ανεργία 8,00% 8,80% 8,70%

Δείκτης καταναλωτικών τιμών 0,50% 1,40% 0,80%

Δημόσιο χρέος (ως ποσοστό του 
Α.Ε.Π.)

-9,30% -8,40% -4,80%

Μικτό χρέος (ως ποσοστό του 
Α.Ε.Π., ορισμός Μάαστριχτ)

116,30% 117,60% 116,00%

                                 πηγή: O.O.Σ.Α., Economic outlook & updates
                                        
                                      Πίνακας 2: Eργασία ανά ηλικία ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

     πηγή: O.O.Σ.Α., Economic outlook & updates

                           Πίνακας 3: Δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό (%) του Α.Ε.Π. 2016-2020

    πηγή: O.O.Σ.Α., Economic outlook & updates
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