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Υποθέσεων 
 

Πλήρης αποπληρωμή δανείου Πορτογαλίας προς Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
 

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Mário Centeno ανακοίνωσε στις 10 Δεκεμβρίου τ.ε., ότι 
η Πορτογαλία αποπλήρωσε το σύνολο του χρέους προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ). Συγκεκριμένα προχώρησε στην αποπληρωμή της τελευταίας δόσης ύφους ύψους 4,7 
δισ. Ευρώ.  Η  αποπληρωμή αυτή επέφερε εξοικονόμηση πόρων ύψους  100 εκ. €. 
Σημειώνεται ότι η πολιτική των πρόωρων αποπληρωμών τα δύο τελευταία έτη είχε ως 
αποτέλεσμα την συνολική εξοικονόμηση 1,16 δισ. ευρώ.   
 

Ο κ. Centeno τόνισε ότι «η αποπληρωμή των δανείων προς το ΔΝΤ βελτιώνει τη 
βιωσιμότητα του πορτογαλικού χρέους και ταυτόχρονα αυξάνει την εμπιστοσύνη των 
επενδυτών στην πορτογαλική οικονομία, υπογραμμίζοντας την σημασία της στρατηγικής της 
πρόωρης αποπληρωμής, καθώς  οδηγεί σε μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του, αφού 
αναχρηματοδοτείται από τις αγορές, από δάνεια χαμηλότερων επιτοκίων». 
 

Όσον αφορά για τις ανάγκες χρηματοδότησης του επόμενου έτους ο κ. Centeno 
τόνισε ότι «η Πορτογαλία διατηρεί ένα σημαντικό μαξιλάρι ρευστότητας για να αντιμετωπίσει 
πιθανή αναταραχή των αγορών», με «αποθεματικά να καλύπτουν περίπου το 44% των 
χρηματοδοτικών αναγκών τους επόμενους 12 μήνες». Τέλος δεν παράλειψε να 
συμπληρώσει ότι η καθολική αποπληρωμή του δανείου προς το ΔΝΤ συμβάλλει «σε ένα 
ομαλότερο χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης των χρηματοδοτικών αναγκών, δεδομένου του 
μεγέθους και της εγγύτητας της λήξης των δανείων, ιδίως τα έτη  2021 και 2022». Οι 
αποπληρωμές των δόσεων χρηματοδοτούνται από χρεόγραφα μεγαλύτερης διάρκειας και 
χαμηλότερων επιτοκίων, επιτρέποντας την αποφυγή υπερβολικής συγκέντρωσης 
πληρωμών σε ένα συγκεκριμένο έτος, ιδιαίτερα κατά τα προσεχή έτη". 
 

Υπογράμμισε, επίσης, ότι αυτή η αποπληρωμή έχει τεράστια σημασία για τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών συμπληρώνοντας ότι  «δεν μπορούμε να 
επενδύσουμε στο μέλλον εάν οι δημόσιοι λογαριασμοί δεν είναι βιώσιμοι, δεν είναι δυνατόν 
να θέλουμε να ακολουθήσουμε πολιτικές  αποκατάστασης εισοδημάτων εάν οι δημόσιοι 
λογαριασμοί δεν είναι βιώσιμοι». 
 

Υπενθυμίζεται ότι η  πορτογαλική Κυβέρνηση (όπως και η προηγούμενη υπό τον 
Passos Coelho) έχει επιλέξει την στρατηγική της πρόωρης εξόφλησης των δανείων προς το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που συμμετείχε με ποσοστό 33% στο πρόγραμμα διάσωσης, 
με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων, δεδομένου ότι το ύψος των επιτοκίων του Ταμείου 
ήταν υψηλότερο από εκείνο που ισχύει στις αγορές. Τα συνολικά δάνεια που συνομολόγησε 
η Πορτογαλία με το ΔΝΤ ανήλθαν σε 28 δις ευρω και η αποπληρωμή τους ολοκληρώθηκε 
τέσσερα χρόνια ενωρίτερα από τον χρονοδιάγραμμα τους. Η αρχική σύμβαση δανεισμού 
προέβλεπε καταβολή τελευταίας δόσης το 2023.  Tο πρόγραμμα στήριξης της πορτογαλικής 
οικονομίας, που υπέγραψε η τότε Κυβέρνηση της χώρας το 2011, ανέρχεται συνολικά σε 
80,6 δις  και επιμερίζεται σε δάνειο του ΔΝΤ ύψους 28 δις, σε διμερή δάνεια από ΕΕ ύψους 
24,3 δις και σε δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα  (ESM) ύψους 27,3 δις 
ευρώ.  



 
Επισημαίνεται ότι από το  2015, το ΔΝΤ, άρχισε να λαμβάνει ενωρίτερα από το 

προβλεπόμενο τις αποπληρωμές των δόσεων του δανείου. Συγκεκριμένα εκείνη την χρονιά 
καταβλήθηκαν 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά την κυβερνητική αλλαγή το 2015, 
συνεχίστηκε μέχρι σήμερα η ίδια πολιτική της πρώιμης αποπληρωμής στο ΔΝΤ, με την 
Κυβέρνηση να καταβάλει το τελικό ποσό αποπληρωμής αξίας περίπου 4,7 δις ευρώ. 
Ωστόσο η διατήρηση υψηλών ταμειακών πλεονασμάτων, σύμφωνα με τις επιθυμίες των 
Βρυξελών,  υποχρεώνει την κυβέρνηση να εκδώσει περισσότερο χρέος στο τέλος του έτους. 
Σημειώνεται ότι η Πορτογαλική Κυβέρνηση εξακολουθεί να οφείλει το χρέος της στους 
ευρωπαίους εταίρους, ωστόσο, σε σύγκριση με το ΔΝΤ, τα ευρωπαϊκά επιτόκια δανεισμού 
είναι πολύ πιο ευνοϊκά, γεγονός που μειώνει το κίνητρο για την πρόωρη αποπληρωμή. 

 

 
Λισσαβώνα, Δεκέμβριος 2018 
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