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Због ниског привредног раста и великог буџетског дефицита, француски премијер
Франсоа Фијон је најавио још један пакет мера штедње у висини од 11 милијарди евра.
Међутим, штедњу прате и „нови порези“.

  

За текућу 2011. годину Француска рачуна са порастом бруто друштвеног производа од
само 1,75 одсто. То су нове бројке, до сада се рачунало са два процента. И за следећу
годину се очекује пораст од 1,75 одсто. Премијер Франсоа Филон је смањена очекивања
образложио привредном ситуацијом у свету.

  

Међу мерама које планира француска влада јесте и порез за богате. Реч је о додатних
три одсто пореза на годишња примања која су већа од 500.000 евра годишње. Тај порез
би био на снази све док нова задуживања државе на падну на дозвољених три одсто од
бруто друштвеног производа, рекао је Фијон.

  

Осим тога, држава жели да смањи пореске повластице за прековремени рад, што је
била једна од најважнијих мера председника Николе Саркозија у намери да заобиђе 35 –
часовну радни недељу. Фијон је рекао да планирана мера погађа фирме, а на раднике.

  

О првим мерама штедње које би још ове године требало да у државну касу донесу
милијарду евра, требало би да буде речи наредне седмице на седници владе, а потом би
се, 6. септембра, после летње паузе, тиме бавио и парламент.

  

Између осталог, по хитном поступку би требало да поскупи дуван - за шест одсто.
Следеће године би поскупели и алкохол и освежавајући напици.
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Стручњаци су израчунали да француска влада ове године мора да уштеди још четири
милијарде евра, а наредне године чак 10 милијарди – како би дефицит 2012. био
планираних 4,6 одсто. Ове мере штедње су неопходне и како би Француска могла да
задржи статус ААА, најбољу оцену код рејтинг агенција.

  

Француска жели да до 2013. године свој дефицит доведе на ниво од три одсто, који је
као максималан утврђен Европским пактом за стабилност евра. Премијер је поново
нагласио да се тај циљ неће мењати.

  

(Дојче веле)
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