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Έκθεση φθινοπωρινών προβλέψεων 2018 Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
Πορτογαλική οικονομία/Σχετική επιβράδυνσης της οικονομίας. 

 

Στη φθινοπωρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη πορτογαλική 
οικονομία, που δημοσιεύθηκε σήμερα γίνονται οι κατωτέρω εκτιμήσεις για τα 
δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας:  

Συγκεκριμένα προβλέπεται μικρή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του 
ΑΕΠ σε σχέση με τις προβλέψεις της Κυβέρνησης. Ετσι, Η Επιτροπή προβλέπει ότι 
η ανάπτυξη θα ανέλθει σε 2,2% το τρέχον έτος και θα επιβραδυνθεί σε 1,8% το 2019 
και σε 1,7% το 2020. Όσον αφορά στο δημόσιο έλλειμμα γίνεται πρόβλεψη για  0,6% 
του ΑΕΠ το 2019 έναντι 0,2% που εκτιμά η Κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι, στο 
κατατιθέμενο Προϋπολογισμό 2019 (βλ. τηλ/μα Πρεσβείας Λισσαβώνας με 
ΑΠΦ.2180/60/ΑΣ1014/19.10.2018 ) έχει προβλεφθεί ρυθμός ανάπτυξης 2,3%. 

 Σημειώνεται ότι αντίστοιχες εκτιμήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης έχει 
δημοσιεύσει προσφάτως και το ΔΝΤ  στην ετήσια Εκθεση του για τη πορτογαλική 
οικονομία (βλ. ανωτέρω σχετικό) κάνοντας λόγο για ανάπτυξη γύρω στο 1,4% για 
μετά το 2020 και προτείνει στη πορτογαλική Κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές 
της για ταχύτερη δημοσιονομική προσαρμογή, ειδικά όσον αφορά στο περιορισμό 
του δημοσιονομικού ελλείμματος και την εμφάνιση πρωτογενούς διαρθρωτικού 
πλεονάσματος 1% για το 2018 και 2019. Αυτή η πολιτική, σύμφωνα με το Ταμείο θα 
θέσει το δημοσιονομικό έλλειμμα σε θετικό πρόσημο – πλεονασματικό ισολογισμό- 
από τα τέλη του 2019. 

Κατά την εκτίμηση του Ταμείου, η επερχόμενη επιβράδυνση, από το 2020, 
της ανάπτυξης καθιστά προτιμότερο, τα δύσκολα μέτρα της δημοσιονομικής 
προσαρμογής, να ληφθούν φέτος και την επόμενη χρονιά, που το δημοσιονομικό 
περιβάλλον είναι ακόμη ευνοϊκό για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Στην 
αντίθετη περίπτωση η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων θα είναι 
δυσχερής αργότερα και θα επιβαρύνει την οικονομία δυσανάλογα. Επίσης η 
δημοσιονομική στρατηγική, που προτείνει το Ταμείο  θα μειώσει το Δημόσιο Χρέος 
της Πορτογαλίας στο 85% έως το 2020, επίπεδο που αξιολογείται από τις αγορές ως  
χαμηλής επικινδυνότητας. 
 

Σε αντίθεση με τις προτάσεις του ΔΝΤ, η Κυβέρνηση αναβάλει τις 
σημαντικότερες προσπάθειες προσαρμογής για το 2020, ενώ ακολουθεί μια 
χαλαρότερη δημοσιονομική στρατηγική φέτος και τα 2019 που είναι έτος εκλογών. 
 
 

Λισσαβώνα, 8/11/2018 


