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Αξιολόγηση Πορτογαλικής Οικονομίας από τη Moody’s/ Αναβάθμιση 
πιστοληπτικής ικανότητας και Θετικές προοπτικές. 

 
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s προχώρησε, στις 12 Οκτωβρίου 2018, τρείς 

ημέρες πριν τη παρουσίαση του σχεδίου Προϋπολογισμού 2019 από τη 
πορτογαλική Κυβέρνηση, σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της 
Πορτογαλίας από την βαθμίδα Ba1 σε Baa3. Η Moody’s είναι η τελευταία από τους 3 
μεγάλους οίκους αξιολόγησης, που αναβάθμισε την Πορτογαλία, μετά την Standard 
& Poor's τον Σεπτέμβριο 2018 και την Fitch, τον Δεκέμβριο 2017. Πλέον και οι τρείς 
διεθνείς οίκοι, έχουν τοποθετήσει  την πορτογαλική οικονομία στο επίπεδο του 
επενδυτικού προορισμού. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 7 έτη, που ο 
συγκεκριμένος οίκος βγάζει την πορτογαλική οικονομία από την κατηγόρια των μη 
επενδυτικών προορισμών, όπου είχε εισέλθει το 2011 λόγω  της ένταξης της χώρας 
σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.  Στην έκθεση του, η Moody’s  
περιγράφει τους κυριότερους λόγους, που συνέβαλαν στην αναβάθμιση: 
 

α) Καθοδική πορεία του δείκτη χρέους προς Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 
υπογραμμίζοντας εκτός από την φθίνουσα τάση και την βιωσιμότητα του 
δημοσίου χρέους.  Συγκεκριμένα υποχώρησε πέρυσι από 129% σε 124,8% του 
ΑΕΠ και αναμένεται να φτάσει στο τέλος του 2021 σε ποσοστό 116% του ΑΕΠ. 
 
β) Διαρθρωτική προσαρμογή του προϋπολογισμού με αξιοσημείωτη μείωση του 
ελλείμματος σε σημαντικότερο βαθμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
υπερβαίνοντας αυτό που απαιτείται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. 
 
γ) Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός της οικονομίας με βελτίωση των 
εξαγωγικών επιδόσεων. Πλέον υπάρχουν περισσότεροι παράγοντες ανάπτυξης 
και μια από δομικής πλευράς καλύτερη εξωτερική θέση, γεγονός που καθιστά την 
οικονομία πιο ανθεκτική.  
 

Εντούτοις, η Moody’s υπογραμμίζει ότι, το δημόσιο χρέος παραμένει σε 
υψηλό επίπεδο συγκριτικά με τη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών και ότι, οι 
προσπάθειες θα πρέπει να συνεχισθούν.  

 
Επίσης ο καναδικός Οίκος DBRS επιβεβαίωσε τη πιστοληπτική ικανότητα της 

χώρας διατηρώντας την στους επενδυτικούς προορισμούς λόγω του ότι τα 
τελευταία έτη η οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερο ποσοστό από αυτό του 
μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης, ενώ πτώση εμφανίζει το δημοσιονομικό 
έλλειμμα όπως επίσης και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων των 
τραπεζών. Επίσης χαρακτηρίζεται χρηστή η διαχείριση των δημοσίων 
οικονομικών. 



 
Ο υπουργός Οικονομικών κ. Mario Centeno, τόνισε ότι η αναβάθμιση της 

χώρας σε επενδυτικό προορισμό για πρώτη φορά μετά το 2011  αντικατοπτρίζει 
την αξιοσημείωτη επίδοση των τελευταίων ετών,  της πορτογαλικής οικονομίας.  
Υπογράμμισε τους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης: τις επενδύσεις και τις 
εξαγωγές, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη μείωση του χρέους. 
Παράλληλα ο Υπουργός επισήμανε πως η χώρα έχει πλέον την ικανότητα να 
χρηματοδοτείται από τις αγορές, προσελκύοντας επενδύτες και μειώνοντας  το 
κόστος  της. Σημείωσε ότι οι προσπάθειες δημοσιονομικής σταθερότητας θα 
συνεχισθούν και το επόμενο έτος προκειμένου να εξισορροπηθεί η χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση με την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του 
διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. 

 
Λισσαβώνα, Οκτώβριος 2018 

 
 


