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Πορεία γαλλικής οικονομίας: Εξέλιξη Δημοσιονομικού Ελλείμματος και Δημοσίου Χρέους
έτους 2020 - Προβλέψεις 2021
Α.
Σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας – INSEE που δημοσιεύθηκαν στις 28
Μαΐου 2021, το 2020 το Δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 212,0 δισ. Ευρώ ή ποσοστό 9,2% επί του
ΑΕΠ, σημειώνοντας αύξηση 6,1 εκατοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2019. Η απότομη
αύξησή του συνδέεται με την ανάληψη δράσεων εκ μέρους του κράτους προς στήριξη της οικονομίας, των
επιχειρήσεων και της απασχόλησης στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, που είχαν ως
αποτέλεσμα την αύξηση των δημοσίων δαπανών. Ταυτοχρόνως, τα κρατικά έσοδα πλήττονται σημαντικά
από τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας.
Αναλυτικότερα, η επιδείνωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου πηγάζει κυρίως από δαπάνες του
κράτους(συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κεντρικής διοίκησης- Odac), καθώς και των διοικήσεων
κοινωνικής ασφάλισης, που συμβάλουν στην αύξηση του ελλείμματος κατά 71,3 δισ. Ευρώ (εξαιρουμένης
της ανάληψης του SNCF Réseau χρέους από το κράτος) και 63,3 δισ.Ευρώ αντιστοίχως. Η κατανάλωση
ενδιάμεσων αγαθών επιταχύνθηκε (+ 7,3% το 2020, μετά από + 4,0% το 2019) υπό την επίδραση δαπανών
για υγειονομικό υλικό (προμήθεια μασκών προστασίας και ιατρικού εξοπλισμού). Τα κόστη που συνδέονται
με αμοιβές προσωπικού διατήρησαν τον ίδιο σχεδόν ρυθμό αύξησης με το 2019 (+ 1,0% το 2020 μετά +
1,3% το 2019). Ωστόσο, οι κοινωνικές παροχές σημειώνουν ισχυρή αύξηση (+ 23,1 δισ. το 2020 μετά από +
4,8 δισ. το 2019) κυρίως λόγω του μέτρου Μερικής ανεργίας (μερικής δραστηριότητας). Από πλευράς
εσόδων, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν απότομα (κατά -15,8 δισεκατομμύρια
το 2020). Τα έσοδα από ΦΠΑ παρουσιάζουν μείωση 11,7 δισ. Ευρώ, λόγω πτώσης της κατανάλωσης των
νοικοκυριών και μείωσης των επιχειρηματικών επενδύσεων. Οι εισπράξεις φόρων σχετικών με την
κατανάλωση ενέργειας μειώνονται το 2020. Έτσι, οι εισπράξεις εσωτερικού Φόρου Κατανάλωση σε
Ενεργειακά Προϊόντα (TICPE) μειώθηκαν κατά 4,0 δισεκατομμύρια το 2020 λόγω της υγειονομικής
κρίσης.
Η κατάσταση των γ/δημόσιων λογαριασμών επιδεινώνεται περαιτέρω το τ.έ..Σύμφωνα με δηλώσεις
του Γάλλου Υπουργού Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης κ. Bruno Le Maire την Δευτέρα
31.5.2021,το 2021το Δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 9,4% του ΑΕΠ, επίπεδο
υψηλότερο σε σχέση με το 2020, όταν ανήλθε στο ιστορικό υψηλό 9,2% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με
προηγούμενη εκτίμηση για το τ.έ., το εν λόγω μέγεθος αναμένονταν να διαμορφωθεί στο 9% του ΑΕΠ. Το
2021 αναμένεται να φθάσει τα 220 δισ. Ευρώ ή 47 δισ. περισσότερα από την αρχική εκτίμηση, στο
υψηλότερο επίπεδο από το 1945.
Β.
Η νέα πρόβλεψη για το έλλειμμα θα συμπεριληφθεί στον διορθωτικό προϋπολογισμό 2021 (PLFR)
που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Υπουργών αύριο, Τετάρτη, 2.6.2021. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός
θα συμπεριλάβει επιπλέον πιστώσεις ύψους 15,5 δισ. Ευρώ για την παροχή των έκτακτων μέτρων της
μεταβατικής περιόδου εξόδου από την κρίση (Μερική ανεργία, Ταμείο Αλληλεγγύης, εξαιρέσεις από
καταβολή εισφορών, κάλυψη παγίων δαπανών κ.α.), όπως ανακοινώθηκαν σταδιακά μετά τις 3.5.2021,κατά
την επανεκκίνηση της οικονομίας σε συνέχεια του 3 ου κύματος της πανδημίας. Τα εν λόγω μέτρα,
συγκρινόμενα με τα έκτακτα μέτρα που συμπεριελήφθησαν πέρυσι στο πλαίσιο των τεσσάρων διορθωτικών
προϋπολογισμών, συνολικού ύψους σχεδόν 100 δισ. Ευρώ, έχουν σαφώς χαμηλότερο κόστος. Σύμφωνα με
τον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η Γαλλία βρίσκεται πλέον σε διαδικασία
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προσεκτικής, σταδιακής εξόδου από την πολιτική του "Ό,τι κι αν κοστίσει", που ακολουθήθηκε κατά το
2020. Όπως ανέφερε ο κ. Le Maire σε κοινή συνέντευξή του με τον Αναπλ. Υπουργό Δημόσιων
Λογαριασμών κ. Olivier Dussopt προς την οικονομική εφημερίδα ‘Les Echos’ της 27ης Μαΐου τ.έ., τα νέα
μέτρα συνιστούν μετάβαση από τη γενικευμένη οικονομική υποστήριξη στην στοχευμένη στήριξη
επιχειρήσεων που παραμένουν σε δυσχέρεια ή αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες. Αυτές
περιλαμβάνουν βιώσιμες επιχειρήσεις που έχουν αποδυναμωθεί από την κρίση, όπως τουριστικά
πρακτορεία, εταιρίες του τομέα μεταφορών κ.α., καθώς και τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία που θα
πρέπει να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες παραγωγής.
Ωστόσο, η πολιτική του «Ό,τι και αν κοστίσει» επιδρά στην αύξηση του Δημοσίου Ελλείμματος και
το 2021. Μεταξύ των παραγόντων που ενισχύουν την ανισορροπία των δημοσίων λογαριασμών
συμπεριλαμβάνονται 29 δισ. Ευρώ πιστώσεων που διατέθηκαν για επείγοντα μέτρα, τα οποία δεν
απορροφήθηκαν εντός 2020 και μεταφέρθηκαν στο οικονομικό έτος 2021.Μεγαλύτερη βεβαιότητα
παρουσιάζεται ως προς τα φορολογικά έσοδα. Οι εισπράξεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος κινήθηκαν στις
αρχές τ.έ. υψηλότερα από το αναμενόμενο, χωρίς να επανέλθουν στα προ κρίσης επίπεδα.
Ακόμη, αισιοδοξία εκφράζεται όσον αφορά την ανάκαμψη της οικονομίας. Η γ/κυβέρνηση διατηρεί
την πρόβλεψη για ανάπτυξη 5% το 2021 την οποία θεωρεί ρεαλιστική, επιδιώκοντας να επιτύχει τον στόχο
της κυρίως μέσω του γ/Σχεδίου Ανάκαμψης.
Γ.
Δημόσιο Χρέος: Το 2020, το Δημόσιο Χρέος ανήλθε σε 115,1% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 270,6
δισ. Ευρώ για να φτάσει συνολικά στα 2.650,1 δισ. Ευρώ. Η ανοδική πορεία του ενισχύεται από τη διπλή
επίδραση του ελλείμματος και της συρρίκνωσης του ΑΕΠ το 2020. Εκφρασμένο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
έτους 2019 το Δημόσιο Χρέος θα ήταν 108,7%. Η αύξησή του οφείλεται στην ισχυρή αύξηση δαπανών των
δημοσίων διοικήσεων (+76,5 δισεκατομμύρια) -ιδίως του κράτους και των διοικήσεων κοινωνικής
ασφάλισης, που ανέλαβαν το βάρος στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας, των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων κατά την κρίση- καθώς και την αύξηση των δανείων που χορηγήθηκαν από το κράτος. Το
χρέος του δημοσίου αυξήθηκε κατά 177,3 δισ. Ευρώ το 2020, έναντι + 69,1 δισ. Ευρώ το 2019, μέσω της
έκδοσης χρεογράφων (βραχυπρόθεσμων+54,7 δισ. ευρώ και μακροπρόθεσμων +124,4 δισ. Ευρώ). Η
Γαλλία επωφελήθηκε το 2020 από τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δανεισμού και αρνητικά επιτόκια κατά
μέσο όρο.
Κύριοι Δείκτες Δημ. Οικονομικών (% επί τουΑΕΠ)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Δημόσιες Δαπάνες

56,8

56,7

56,5

55,6

55,4

61,8

Δημόσια Έσοδα

53,2

53,0

53,5

53,4

52,3

52,6

Έλλειμμα

-3,6

-3,6

-3,0

-2,3

-3,1

-9,2

Ακαθάριστο Δημόσιο Χρέος

95,6

98,0

98,3

98,0

97,6

115,1

Καθαρό Δημόσιο Χρέος

86,3

89,2

89,4

89,2

88,9

102,6

(Πηγή: Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία –INSEE)
Το 2021, το Δημόσιο Χρέος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 118% επί του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό
επιδίωξη της γ/ πλευράς αποτελεί η διαμόρφωση σαφούς στρατηγικής απομείωσής του, κατά τη στιγμή
μάλιστα που η επανεκκίνηση της δραστηριότητας στην Ευρώπη συνοδεύεται από ελαφρά αύξηση των
επιτοκίων δανεισμού (σήμερα στο 0,2%). Η στρατηγική της γ/ κυβέρνησης θα βασιστεί σε τρεις άξονες: την
ισχυρή ανάπτυξη, τον πολυετή σχεδιασμό για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών σε διάστημα 5ετίας και
την συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως αυτή της ‘ασφάλισης της ανεργίας’, αλλά
ενδεχομένως και της ‘συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης’, ενώ οι αυξήσεις φόρων αποκλείονται.
Επιπροσθέτως και παράλληλα με την αύξηση του Δημοσίου Χρέους, η Γαλλία φέρεται να βρίσκεται μεταξύ
των χωρών όπου το συνολικό χρέος (νοικοκυριά, εταιρίες και δημόσιος τομέας) αυξήθηκε περισσότερο το
2020. Σύμφωνα με μελέτη του 'Institute for International Finance’ για 50 χώρες, το εν λόγω γ/χρέος
σημείωσε αύξηση άνω των 50 μονάδων του ΑΕΠ.
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