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Πορτογαλία - Οικονομικές προβλέψεις 2021 
 
Η επανεκκίνηση της πορτογαλικής οικονομίας και η αντιμετώπισης των 

δυσμενών συνεπειών της πανδημίας αποτελούν τον βασικό στόχο της 
οικονομικής πολιτικής της πορτογαλικής κυβέρνησης για το 2021. Το 
πορτογαλικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο εγκρίθηκε στις 
16 Ιουνίου 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνει 
χρηματοδοτήσεις ύψους 16,6 δις ευρώ (εκ των οποίων δωρεάν επιχορηγήσεις 
είναι 13,9 δις ευρώ και δάνεια 2,7 δις ευρώ) του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην 
οικονομική επανεκκίνηση της χώρας. Η Τράπεζα της Πορτογαλίας εκτιμά ότι 
το σχέδιο θα συνδράμει σε αύξηση του ΑΕΠ σωρευτικά κατά 3,5%, έως το 
2026, ενώ προβλέπει (Ιούνιος 2021)1 αύξηση του ΑΕΠ  σε 4,8% το 2021 και 
5,7% το 2022.  

 
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές της προβλέψεις (Μάιος 2021)2 

εκτιμά αύξηση του ΑΕΠ 3,9% το 2021 και 5,1% το 2022. Επίσης το 
δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα ανέλθει -4,7% το 2021 και -3,4% του 
ΑΕΠ το 2022. Το δημόσιο χρέος θα ανέλθει σε 127,2% του ΑΕΠ το 2021 και 
σε 122,3% του ΑΕΠ το 2022. 

 
Το ΔΝΤ (Απρίλιος 2021)3 εκτιμά ανάπτυξη 3,9% του ΑΕΠ το 2021 και 

4,8% του ΑΕΠ το 2022. 
Επίσης ο ΟΟΣΑ προβλέπει (Μάιος 2021)4 ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα 

ανέλθει σε 3,7% το 2021 και 4,9% το 2022. Όσον αφορά το δημοσιονομικό 
έλλειμμα προβλέπει -4,8 % του ΑΕΠ το 2021 και -3,4% του ΑΕΠ το 2022. Το 
δημόσιο χρέος εκτιμά ότι θα ανέλθει σε 133,4% του ΑΕΠ το 2021 και 130,2% 
του ΑΕΠ το 2022. 

 

                                                 
1 https://www.bportugal.pt/page/projecoes-economicas  

2 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
performance-country/portugal/economic-forecast-portugal_en  

3 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021  

4 https://www.oecd.org/economy/portugal-economic-snapshot/ 

 



Οι ευνοϊκές οικονομικές προβλέψεις για την πορεία της πορτογαλικής 
οικονομίας  τα επόμενα έτη αντισταθμίζονται, εν μέρει, από τα συσσωρευμένα 
προβλήματα δύο μεγάλων πορτογαλικών επιχειρηματικών ομίλων που 
ενδέχεται να επιδεινώσουν την δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. 
Συγκεκριμένα, ο αεροπορικός όμιλος «TAP» παρουσίασε σημαντικές ζημίες 
ύψους του 1,23 δις ευρώ το 2020 και έλαβε οικονομική ενίσχυση (υπό τύπο 
δανείου) από το πορτογαλικό δημόσιο ύψους 1,2 δις ευρώ ύστερα από 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (10η Ιουλίου 2020) και την υποχρέωση 
υλοποίησης σχεδίου αναδιάρθρωσης με περιορισμό προσωπικού, 
αεροσκαφών και δρομολογίων. Επίσης, το 2021, έλαβε επιπρόσθετη βοήθεια 
ύψους 462 εκ. ευρώ για να αντισταθμίσει και πάλι τις απώλειες που 
οφείλονταν στην πανδημία και να εξασφαλίσει την επιβίωση του έως την 
έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Το πορτογαλικό δημόσιο, μέσω της 
επιπρόσθετης αυτής βοήθειας κατέχει πλέον την συντριπτική πλειοψηφία 
(άνω του 97%) του μετοχικού του κεφαλαίου. 

 
Τέλος, η 3η μεγαλύτερη πορτογαλική τράπεζα «Novo Banco», που 

δημιουργήθηκε,  το 2014, ως το υγείες τμήμα του τότε τραπεζικού κολοσσού 
«Banco Espirito Santo» ο οποίος κατάρρευσε (Αύγουστος 2014) και 
ιδιωτικοποιήθηκε το 2017 μέσω της εξαγοράς του 75% από την αμερικανική 
«Lone Star» ενώ το πορτογαλικό Ταμείο Εξυγίανσης διατήρησε το 25%, 
συνέχισε να είναι αντικείμενο οικονομικής στήριξης από το πορτογαλικό 
δημόσιο.  Συγκεκριμένα,  την 4η Ιουνίου 2021 χορηγήθηκε νέο δάνειο  ύψους 
317 εκ. ευρώ, μέσω του πορτογαλικού Ταμείου Εξυγίανσης,  για να 
καλυφθούν ζημίες χρήσης 2020, ενώ έχει προβλεφθεί επιπλέον δάνειο ύψους 
112 εκ ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι ζημίες χρήσης 2021.  Με τα ποσά 
αυτά ο συνολικός δανεισμός από το Ταμείο της Novo Banco από την 
ιδιωτικοποίησή της ανέρχεται πλέον σε 3,3 δις ευρώ. 

 
Η διαρκής συσσώρευση ζημιών των δύο ομίλων απειλεί να εκτροχιάσει 

την ισορροπία των δημοσίων οικονομικών της χώρας αλλά και να 
διακινδυνεύσει την επανεκκίνηση της οικονομίας στην μετά Covid-19 εποχή.  
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