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Αντίκτςπορ κοπωνοϊού σε γαλλική οικονομία –
Μέτπα στήπιξηρ γαλλικών επισειπήσεων και επγαζομένων
Σην δηάγγεικα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ Πέκπηε 12.03.2020, ν Γάιινο Πξόεδξνο
αλαθνίλσζε όηη ζα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εμάπισζεο ηνπ
Covid-19 “αλεμαξηήησο θόζηνπο”, έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνίεζε επαλεηιεκκέλσο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 25ιεπηνπ δηαγγέικαηόο ηνπ, ππνγξακκίδνληαο ηελ πξνηεξαηόηεηα πνπ απνδίδεη
ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σεκεηώλεηαη όηη δύν κόιηο εκέξεο κεηά ην δηάγγεικα ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ, ν
Πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο θ. Edouard Philippe αλαθνίλσζε ην Σάββαην, 14.03.2020, ην
θιείζηκν όισλ ησλ κε αλαγθαίσλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, πιελ ησλ θαηαζηεκάησλ
ηξνθίκσλ, θαξκαθείσλ, πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θαη θαπλνύ θαη βαζηθώλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ,
ελώ δήηεζε ηελ θαηά ην δπλαηό επξύηεξε ρξήζε ηεο επηινγήο ηεο ηειε-εξγαζίαο από ηνπο
εξγαδνκέλνπο.
Με λέν δηάγγεικά ηνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε Δεπηέξα ην βξάδπ, 16.03.2020, ν
Γάιινο Πξόεδξνο, κεηαμύ άιισλ, ππνζρέζεθε όηη “θακία επηρείξεζε δελ ζα αθεζεί λα
θηλδπλεύζεη λα πησρεύζεη” ελώπηνλ ηεο επηδεκίαο πνπ δνθηκάδεη ηε ρώξα.
Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ αλαθνίλσζε
νηθνλνκηθό ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηε ζηήξημε ησλ γαιιηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ, ε αμία ηνπ νπνίνπ ζα αλέιζεη ζε 45 δηζ. επξώ.
Δεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ δηακνξθώλεηαη, ε γαιιηθή Κπβέξλεζε απνθάζηζε
ηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ γαιιηθώλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνύ. Σπλνιηθά, ηα κέηξα πνπ έρνπλ
αλαθνηλσζεί, ζε ζπλέρεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε
εθπξνζώπνπο νκνζπνλδηώλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηαγγεικάησλ ηνπ Γάιινπ
Πξνέδξνπ, πεξηιακβάλνπλ:
 Εθαξκνγή κέηξσλ ζηήξημεο θαηά πεξίπησζε ζε εηαηξείεο πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη εηδηθόηεξα:
 Η αλαβνιή ησλ πξνζεζκηώλ γηα θαηαβνιή θνηλσληθώλ θαη/ή θνξνινγηθώλ
εηζθνξώλ γηα ηνλ κήλα Μάξηην θαη ίζσο θαη γηα ηνπο επόκελνπο δύν κήλεο.
 Όπνπ ελδείθλπηαη, έλα ζρέδην γηα ηελ επηκήθπλζε ησλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο
ησλ απαηηήζεσλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο
Γαιιίαο.
 Τελ απόθηεζε ή δηαηήξεζε ηξαπεδηθνύ δαλείνπ κέζσ ηεο Τξάπεδαο
Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ Bpifrance, ε νπνία ζα εγγπάηαη ηα δάλεηα πνπ
ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνύλ νη επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηηο
ηακεηαθέο ξνέο ιόγσ ηεο επηδεκίαο.
 Φξεκαηνδόηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηνπ κεραληζκνύ κεξηθήο αλεξγίαο, ν
νπνίνο εληζρύεηαη θαη απινπνηείηαη. Οη εηαηξείεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ
κεραληζκνύ κεξηθήο αλεξγίαο ζα απνδεκησζνύλ πιήξσο. Σηελ πξάμε, κία
εηαηξεία πνπ επηιέγεη ηε κεξηθή αλεξγία πιεξώλεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο ην
84% ηνπ θαζαξνύ κηζζνύ ηνπο θαη ιακβάλεη 8,04 επξώ αλά ώξα αλεξγίαο από

















ην Κξάηνο. Έλαο εξγαδόκελνο πνπ πιεξώλεηαη κε ηνλ θαηώηαην κηζζό,
ζπλεπώο, δελ πθίζηαηαη θακία απνιύησο απώιεηα. Από ηνύδε θαη ζην εμήο, ε
κεξηθή δξαζηεξηόηεηα δελ ζα θνζηίδεη νύηε ζηελ εηαηξεία, θαζώο ζα
απνδεκηώλεηαη από ην θξάηνο κέρξη θαη ζην 84% ηνπ θαζαξνύ κηζζνύ ησλ
ππαιιήισλ ηεο. Οη εξγνδόηεο, πνπ ζα πξέπεη λα πξνθαηαβάινπλ ηελ ακνηβή,
ζα απνδεκηώλνληαη εληόο 10 εκεξώλ. Σεκεηώλεηαη όηη έσο ην βξάδπ ηεο
Παξαζθεπήο 13.03.2020, 6.900 εηαηξείεο πνπ απαζρνινύλ 120.000
εξγαδόκελνπο είραλ ππνβάιεη αίηεζε γηα κεξηθή αλεξγία, πνπ αληηζηνηρεί ζε
θόζηνο 360 εθ. επξώ.
 Υπνζηήξημε ζηελ αληηκεηώπηζε εκπνξηθώλ δηαθνξώλ κε πειάηεο ή
πξνκεζεπηέο.
Τν θξάηνο ζεσξεί ηνλ θνξσλντό COVID-19 πεξίπησζε “αλσηέξαο βίαο”. Απηό
ζεκαίλεη όηη γηα όιεο ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, νη θπξώζεηο θαζπζηέξεζεο δελ ζα
εθαξκνζηνύλ.
Ο Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δηνηθεηή ηεο
Τξάπεδαο ηεο Γαιιίαο απνθάζηζε λα θηλεηνπνηήζεη ην κέηξν ηεο
δηακεζνιάβεζεο γηα ηηο πηζηώζεηο, γηα ηελ ππνζηήξημε όισλ ησλ
ΜΜΕπηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ αλάγθε λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνύλ ηηο ζπκβάζεηο
θαη ηα δάλεηά ηνπο.
Τν θξάηνο δήηεζε από ηηο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηηο κεγαιύηεξεο
παξαγγειίεο λα δείμνπλ αιιειεγγύε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο ηνπο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα δπζθνιεύνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν
λα εθνδηάδνληαη θαη λα πιεξνύλ ηηο πξνζεζκίεο παξάδνζεο.
Παξνρή όισλ ησλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ
εθνδηαζηηθή θαηάζηαζε ζηηο δηάθνξεο θηλεδηθέο επαξρίεο. Οη εηαηξείεο ζα είλαη
ζε ζέζε λα έρνπλ αθξηβή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο θαηά επαξρία, θαζώο θαη ζηνπο
κεγάινπο θηλεδηθνύο ιηκέλεο όπνπ θαηαθζάλνπλ νη εμαγσγέο από ηε Γαιιία θαη
ηελ Επξώπε.
Επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ έγθξηζεο λέσλ πεγώλ εθνδηαζκνύ ζε νξηζκέλνπο
ηνκείο, ηδίσο ηνλ θαηαζθεπαζηηθό ή ρεκηθό ηνκέα, πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο ησλ
ηνκέσλ απηώλ λα κπνξέζνπλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο εθνδηαζκνύ ηνπο, κε
ζεβαζκό πάληα πξνο ηα θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη επξσπατθά πξόηππα.
Έλαξμε εμέηαζεο θαη κειέηεο δπλαηόηεηαο εμαζθάιηζεο πξνκεζεηώλ ζε
νξηζκέλνπο ζηξαηεγηθνύο ηνκείο, όπσο ν ηνκέαο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ αλεμαξηεζία από ηνλ εθνδηαζκό ηνπο από ην
εμσηεξηθό.
Σηηο 3 Μαξηίνπ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο ελεξγνπνίεζε ηελ “κνλάδα
νηθνλνκηθήο ζπλέρεηαο”, ε νπνία είρε ελεξγνπνηεζεί μαλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θξίζεο ησλ “θίηξηλσλ γηιέθσλ” ην 2019 θαη θαηά ηελ επηδεκία ηε γξίπεο Α
(Η1Ν1) ην 2009. Η κνλάδα απηή ζα επηηξέςεη λα ζπγθεληξσζνύλ όιεο νη
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν, ώζηε λα αληηκεησπηζηεί θαιύηεξα ν αληίθηππνο ηεο θξίζεο
ηνπ θνξσλντνύ ζηε γαιιηθή νηθνλνκία, έρνληαο ηε δπλαηόηεηα λα ιακβάλεη
άκεζεο απνθάζεηο όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν.
Παύζε εξγαζίαο γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηώλ: Οη γνλείο πνπ δελ έρνπλ ιύζε γηα
ηε θξνληίδα ησλ παηδηώλ ηνπο κπνξνύλ λα ιάβνπλ άδεηα απνπζίαο από ηελ
εξγαζία ηνπο. Όζνη εξγάδνληαη ζηε δεκόζηα δηνίθεζε ζα επσθειεζνύλ από
εηδηθή άδεηα απνπζίαο, έλα ζύζηεκα πνπ εγγπάηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην 100%

ηνπ θαζαξνύ κηζζνύ. Όζνη εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζα απνδεκησζνύλ από
ηελ αζθάιηζε πγείαο. Η δήισζε ηεο άδεηαο γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηώλ πξέπεη
λα γίλεηαη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Αζθάιηζεο Υγείαο από ηνλ εξγνδόηε. Η εθαξκνγή
ησλ ζεκεξηλώλ θαλόλσλ πεξί αλαξξσηηθήο άδεηαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα δελ
εγγπάηαη όηη όινη νη εξγαδόκελνη ζα δηαηεξήζνπλ ηελ ακνηβή ηνπο: ε απνδεκίσζε
ηζνύηαη κε ην 50% ηνπ κηζζνύ ζην πιαίζην ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 3.500 επξώ θαη αθνξά κόλν εθείλνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη εηδηθή πξόβιεςε ζηε ζπιινγηθή ζύκβαζε ή ζηνπο
θαλόλεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ εηαηξία.
 Τν θξάηνο ζα δεκηνπξγήζεη ηακείν αιιειεγγύεο, ύςνπο 1 δηζ. επξώ, γηα λα
ππνζηεξίμεη ηηο πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηνπο κηθξνεπηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο
απηναπαζρνινύκελνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ θύθιν εξγαζηώλ ρακειόηεξν ηνπ 1
εθ. επξώ θαη νη νπνίνη είδαλ ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπο λα κεηώλεηαη θαηά 70%
κεηαμύ Μαξηίνπ 2019 θαη Μαξηίνπ 2020. Σην πιαίζην απηό, ζε θάζε εηαηξεία ζα
θαηαβιεζεί εθάπαμ πνζό 1.500 επξώ. Σθνπόο ηνπ ηακείνπ ζα είλαη λα παξέρεη
έλα δίρηπ αζθαιείαο ζε όινπο εθείλνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο
πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα ππόινηπα κέηξα ζηήξημεο πνπ παξέρνληαη.
 Επειημία γηα κεγάινπο ιηαλνπσιεηέο: ραιάξσζε ησλ θαλόλσλ πξνζιήςεσλ,
λπρηεξηλήο εξγαζίαο θαη ππεξσξηώλ γηα λα εμαζθαιηζζεί αζθάιεηα εθνδηαζκνύ
ηξνθίκσλ.
Οη αληηδξάζεηο ησλ θνξέσλ πξνο ηα αλαθνηλσζέληα κέηξα ήηαλ κάιινλ ζεηηθέο κέρξη
ζηηγκήο. Ο Σύλδεζκνο Γαιιηθώλ Επηρεηξήζεσλ Medef δήισζε ηθαλνπνηεκέλνο, αιιά
πξνεηδνπνηεί όηη ζα ρξεηαζηνύλ πην ζζελαξά κέηξα, όπσο θνξνινγηθέο κεηώζεηο, εάλ
επηδεηλσζεί ε θξίζε. Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Σπλνκνζπνλδίαο Μηθξώλ θαη
Μεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ (CPME) θ. François Asselin δήισζε όηη νη αλαθνηλώζεηο ηεο
θπβέξλεζεο είλαη θαιά ζηνρεπκέλεο, αιιά κπνξεί λα κελ είλαη επαξθείο εάλ ε θαηάζηαζε
παξακείλεη, δεηώληαο λα εμεηαζζεί ε επέθηαζε ηνπ θηλδύλνπ από απηόλ θπζηθήο
θαηαζηξνθήο ζε θίλδπλν γηα ηελ πγεία. Επηπιένλ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο
Αλεμάξηεησλ Επηρεηξεκαηηώλ θαη Πνιύ Μηθξώλ Επηρεηξήζεσλ Marc Sanchez, εμέθξαζε ηελ
αλεζπρία ηνπ θαηά πόζν νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζα είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζνπλ κηα λέα
κεγάιε θξίζε, έρνληαο ήδε ππνθέξεη από κήλεο θνηλσληθώλ ζπγθξνύζεσλ. Τέινο, ν
πξόεδξνο ηεο Γαιιηθήο Οκνζπνλδίαο Τερληθώλ Εηαηξεηώλ επραξίζηεζε ηελ θπβέξλεζε γηα
ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ θνξσλντνύ σο πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο.
Σεκεηώλνπκε όηη ηελ Πέκπηε, 12.03.2020 ην Φξεκαηηζηήξην Παξηζίσλ θαηέγξαςε
ηελ ρεηξόηεξε εκέξα ζηελ ηζηνξία ηνπ, κε ηνλ δείθηε CAC 40 λα θαηαγξάθεη απώιεηεο ηεο
ηάμεο ηνπ 12,28%, ελ κέζσ ηνπ παληθνύ γηα ηελ εμάπισζε ηεο επηδεκίαο ηνπ Covid-19 θαη
ησλ αλεζπρηώλ γηα ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία. Σπλνιηθά, ηελ
πεξαζκέλε εβδνκάδα ην Φξεκαηηζηήξην Παξηζίσλ θαηέγξαςε απώιεηεο 20%. Η έληνλε
πηώζε ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα, όπνπ πεξίπνπ ζηηο 13:15, ν CAC 40 ππνρσξνύζε θαηά
10,56%, θζάλνληαο ηηο 3.683,26 κνλάδεο.
Σύκθσλα κε ηηο λέεο πξνβιέςεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ πνπ
δεκνζηεύζεθαλ ηελ Τξίηε 17.03.2020, ε γαιιηθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα θαηαγξάςεη
ύθεζε -1% ιόγσ ηνπ νηθνλνκηθνύ ζνθ πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ θνξσλντό. Σεκεηώλεηαη όηη
ε πξόβιεςε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο,
αλεξρόηαλ ζε +1,3% γηα ην 2020.

