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Πορεία γαλλικής οικονομίας: Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το
α' τριμ. 2019 και προβλέψεις έτους 2019
Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019 κατά
το α' τρίμηνο τ.ε., οι προοπτικές της γαλλικής οικονομίας παρουσιάζονται ελαφρώς βελτιωμένες σε
σχέση με τις προβλέψεις. Βάσει εκτιμήσεων που δόθηκαν στη δημοσιότητα στα τέλη Μαρτίου τ.ε.,
το δημόσιο έλλειμμα πρόκειται τελικώς να διαμορφωθεί στο 3% ή 3,1% του ΑΕΠ το 2019, αντί
3,2% που αρχικώς προβλέπονταν υπό το βάρος των έκτακτων μέτρων ύψους 10 δισ. Ευρώ του
Δεκεμβρίου 2018.
Η εν λόγω βελτιωμένη εικόνα οφείλεται, αφενός στην ανάπτυξη του ΑΕΠ έτους 2018
κατά 1,6% (από 1,5% σύμφωνα με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2018) και αφετέρου σε
διαμόρφωση του δημοσίου ελλείμματος στο 2,5% του ΑΕΠ το 2018, έναντι 2,7% που αρχικώς
προβλέπονταν (αντιστοίχως το 2017 ανήλθε σε 2,8% και το 2016 σε 3,5% του ΑΕΠ), όπως
βεβαιώνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε στις 26.3.2019 το γαλλικό Ινστιτούτο Στατιστικής και
Οικονομικών Μελετών -INSEE. Ως εκ τούτου και το διαρθρωτικό έλλειμμα σημείωσε ελαφρά
μείωση, αντί της προβλεπόμενης σταθεροποίησής του. Η συγκράτηση του δημοσίου ελλείμματος
συνδέεται με τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν σε όγκο, για πρώτη
φορά τα τελευταία 20 έτη, κατά 0,2% το 2018 (αποπληθωρισμένα ποσά), σύμφωνα με στοιχεία του
γ/υπουργείου Οικονομικών. Ακόμη, το μερίδιο των δαπανών στο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,4 μονάδες
το 2018 σε σχέση με το 2017 (από 56,4% σε 56,0%) σύμφωνα με την INSEE. Ειδικότερα στην
μείωση δαπανών συνέβαλλε: 1) το πάγωμα μισθολογικής προσαρμογής των αποδοχών των
δημοσίων υπαλλήλων, 2) η συγκρατημένη αύξηση δαπανών των τοπικών αυτοδιοικήσεων (κατά
0,7%, δηλ. κάτω της οροφής 1,2%), και 3) η επιβράδυνση της κοινωνικής δαπάνης.
Δεδομένων των παραπάνω εξελίξεων, το δημόσιο έλλειμμα διατηρήθηκε κάτω του ορίου
3% του ΑΕΠ κατά τα έτη 2017 και 2018, επίδοση που επιτυγχάνεται μόλις για δεύτερη φορά από
το 2002. Ο στόχος συγκράτησης του δημοσίου ελλείμματος κάτω του 3% για δύο συνεχόμενα έτη
είχε επιτευχθεί και τη διετία 2006 & 2007. Ως προς το δημόσιο Χρέος αυτό παραμένει σταθερό το
2018 σε σχέση με το 2017 και ανέρχεται σε 98,4% του ΑΕΠ.
Κατά την έναρξη του 2019, οι εντάσεις στο διεθνές εμπόριο, οι αβεβαιότητες στις αγορές
που σχετίζονται με το Brexit και οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, οδήγησαν σε επιβράδυνση τη
διεθνή και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, η ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας αναμένεται να
κινηθεί άνω του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Γαλλίας
που δημοσιοποιήθηκαν στις 14 Μαρτίου τ.ε., το ΑΕΠ το 2019 θα αυξηθεί κατά 1,4%. Η επίδοση
αυτή, αν και υπολείπεται των προβλέψεων του Σεπτεμβρίου (1,7%), είναι βελτιωμένη σε σχέση με
τις εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου 2018 και αποδίδεται στην θετική επίδραση των έκτακτων
μέτρων, φορολογικών και εισοδηματικών, που ελήφθησαν ως απάντηση στην κρίση των “κίτρινων
γιλέκων”. Η INSEE αναθεώρησε, στις 19/3/2019, τις προβλέψεις ανάπτυξης της οικονομίας σε
0,4% για το α' και για το β' τρίμηνο τ.έ. (από 0,3% που προέβλεπε τον περασμένο Δεκέμβριο). Για
το σύνολο του α' εξαμήνου 2019 προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 1,1% (αντί
προηγούμενων προβλέψεων 1,0%). Εκτιμάται δε ότι οι επιπτώσεις από την επιβράδυνση του
διεθνούς εμπορίου αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που
ακολούθησε η γ/κυβέρνηση τον Δεκέμβριο 2018. Έτσι, η προτροπή του Πρόεδρου Macron κατά
το διάγγελμα της 10ης Δεκεμβρίου, “ας μετατρέψουμε αυτόν τον θυμό σε μια ευκαιρία”, φαίνεται να
επαληθεύεται σε ότι αφορά την εξέλιξη των μακροοικονομικών δεικτών. Αντιστοίχως, μέτρα

ενίσχυσης του εισοδήματος ελήφθησαν και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης (Ιταλία, Γερμανία,
Ισπανία).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΙΝSΕΕ για το 2019, θετική είναι η συμβολή της
εσωτερικής ζήτησης στην ανάπτυξη, με τις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών να είναι
ενισχυμένες στις αρχές τ.ε. (+1,4% τον Ιανουάριο), μετά την υποχώρηση του περασμένου
Δεκεμβρίου (-1,5%). Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,1%
το 2019 (από 1,2% το 2018 και 1,4% το 2017). Επιπροσθέτως οι επενδύσεις των επιχειρήσεων
ενισχύονται, κυρίως από τη μετατροπή του CICE (πίστωση φόρου για την ανταγωνιστικότητα και
την απασχόληση) σε μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Τέλος, βελτίωση παρουσιάζει
το επιχειρηματικό κλίμα, με τον δείκτη που το συνθέτει να διαμορφώνεται τον Μάρτιο τ.ε. στο
105, από το 102 όπου είχε υποχωρήσει τον Δεκέμβριο 2018.
Τις παραπάνω θετικές εκτιμήσεις οριστικοποίησε η γ/κυβέρνηση στο πλαίσιο του
Προγράμματος σταθερότητας και σύγκλισης που παρουσίασε στις 10 Απριλίου 2019. Σύμφωνα με
τα στοιχεία στα οποία αυτό βασίζεται, η γ/οικονομία πρόκειται να αναπτυχθεί κατά 1,4% το 2019,
καθώς και το 2020. Το δημόσιο έλλειμμα θα διαμορφωθεί κατ' εξαίρεση το 2019 στο 3,1% του
ΑΕΠ (λόγω των επιπτώσεων της ως άνω μετατροπής του CICE), για να περιοριστεί στο 2,0% το
2020 και στο 1,2% το 2022. Η αύξηση του ΑΕΠ θα στηριχθεί πρωτίστως στην αύξηση της
αγοραστικής δύναμής των νοικοκυριών (κατά 2% το τ.ε., από 1% το 2018), στην ενίσχυση της
απασχόλησης, καθώς και στις επενδύσεις των επιχειρήσεων που θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα
(+2,8% το 2019 κατόπιν +3,9% το 2018), ενώ ενισχυμένη αναμένεται και η συμβολή του
εξωτερικού εμπορίου. Μετά τις φορολογικές περικοπές του 2018, το έτος 2019 χαρακτηρίζεται από
σημαντικά νέα μέτρα, ιδίως από την πλήρη επίδραση της μείωσης των εισφορών των εργαζομένων,
την περαιτέρω μείωση του φόρου κατοικίας, την απαλλαγή των υπερωριών από τέλη και φόρους,
τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών και την εισαγωγή της παρακράτησης φόρου στην πηγή.

