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Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου «World Economic 

Outlook»,  η Πορτογαλική οικονομία αναμένεται να εμφανίσει ανάπτυξη κατά 2,3% του ΑΕΠ για το 
τρέχον έτος.  Η πρόβλεψη συμφωνεί με τις εκτιμήσεις της Πορτογαλικής Κυβέρνησης, ωστόσο το 
Ίδρυμα φαίνεται λιγότερο αισιόδοξο για το 2019, εκτιμώντας αύξηση στο 1,8% έναντι της 
κυβέρνησης που αναμένει ρυθμό ανάπτυξης κατά 2,3%. Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα 
σταθερότητας που έχει υποβάλει η Πορτογαλία προβλέπεται ανάπτυξη άνω του 2% κατ’ έτος και 
συγκεκριμένα 2,2% το 2021 και 2,1% το 2022. 

Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, το Ταμείο προβλέπει να ανέλθει σε 0,7% του ΑΕΠ 
σε αντίθεση με την Κυβέρνηση που αναμένει έλλειμμα στο 0,2% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος. 
Επίσης για το 2019 γίνεται πρόβλεψη για έλλειμμα 0,3% (αναθεώρηση επί τα βελτίω συγκριτικά με 
εκείνη του περασμένου Απριλίου που εκτιμούσε 0,9%).Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ καθρεπτίζουν μια 
γενικότερη βελτίωση, ωστόσο εξακολουθούν να είναι λιγότερο αισιόδοξες από αυτές της 
κυβέρνησης του António Costa. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση δεσμεύεται για έλλειμμα κοντά στο 
μηδέν (0,2% του ΑΕΠ) από το 2019 και εκτιμάει πως τα δημοσιονομικά πλεονάσματα αναμένονται 
να αυξάνονται ανά έτος, με αφετηρία το έτος 2020 με 0,7% του ΑΕΠ, το  2021 με 1,4% και το 2022 
με 1,3%, ενώ το ΔΝΤ κατέχοντας διαφορετικό σενάριο προβλέπει πως το πρώτο πλεονασματικό 
έτος θα είναι το 2022 με 0,2% του ΑΕΠ. 

Στα θετικά στοιχειά συμπεριλαμβάνονται οι εκτιμήσεις του Ταμείου σχετικά με τις εξελίξεις 
στην αγορά εργασίας καθώς προβλέπει ποσοστό ανεργίας στο 7% φέτος και μείωση του στο 6,7% 
το επόμενο έτος. Εν τούτοις η κυβέρνηση με τη σειρά της, σε μια λιγότερο αισιόδοξη στάση εκτιμάει 
πως  το ποσοστό ανεργίας μειώνεται στο 7,6% το 2018 και σε 7,2% το 2019. 

Τέλος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπογραμμίζει ότι όσον αφορά την διαχείριση του 
δημοσίου χρέους, το οποίο ανέρχεται σε 125,7% του ΑΕΠ το 2017, η Πορτογαλία θα μπορέσει να 
το μειώσει στο 103% του ΑΕΠ έως το 2023. Η κυβέρνηση κάνει ευνοϊκότερες εκτιμήσεις, 
προβλέποντας ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί κατά 23,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, αλλά σε 
πέντε χρόνια, δηλαδή έως το 2022. 

 Υπενθυμίζεται ότι το 2017 ήταν η χρονιά με την καλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή για την 
Πορτογαλία καθώς ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε σε 2,7% το υψηλότερο των τελευταίων 17 
ετών και  το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε σε  1%, τα οποία αντικατοπτρίζουν την βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος και την ακολουθητέα πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας. 
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