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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 

 Οικονοµική Συγκυρία – Αύξηση ΑΕΠ – Μείωση Ελλείµµατος – Αύξηση ∆ηµοσίου 
Χρέους. To 2016 o ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε σε  1,4% ύστερα από την επιτάχυνση του 

ρυθµού ανάπτυξης κατά το τελευταίο 3µηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των ∆ιεθνών 
Οργανισµών και της ΕΕ. Η καταναλωτική δαπάνη για αγαθά αυξήθηκε κατά 12,5% (6,2% στο 3ο 

τρίµηνο), κυρίως λόγω της αύξησης στις αγορές νέων αυτοκινήτων. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 

6,4%, ενώ οι εισαγωγές  κατά 7,3%. Το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε σε  2,06%.  

Αρνητική ήταν η πορεία του ∆ηµόσιου Χρέος που ανήλθε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα φτάνοντας 

το 130,5% του ΑΕΠ - λόγω ανακεφαλαιοποίησης της κρατικής τράπεζας Caixa Geral de 

Depositos, ενώ αναµένεται να µειωθεί σε 128,5% το 2017.  

 

 Η Πορτογαλική οικονοµία συγκλίνει µε τη ζώνη του ευρώ. Η πορτογαλική οικονοµία 

συγκλίνει προς το µέσο όρο της Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς το 4
ο
 τέταρτο τρίµηνο του 2016, 

σηµείωσε µεγαλύτερη αύξηση (2%) του ΑΕΠ από το µέσο ευρωπαϊκό (1,9%) και την Ευρωζώνη 

(1,7%), κάτι που είχε να συµβεί από τα τέλη του 2013. Το τέταρτο τρίµηνο του περασµένου έτους 

ήταν η πρώτη φορά στα 11 τελευταία τρίµηνα, που η Πορτογαλία αναπτύχθηκε ταχύτερα από τον 

ευρωπαϊκό µέσο όρο. Σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες η Πορτογαλία παρουσίασε το 14ο 

υψηλότερο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ένατο καλύτερο στη ζώνη 
του ευρώ (19 χώρες). 

 Μείωση ωραρίου εργασίας στο ∆ηµόσιο (35 ώρες/ εβδοµαδιαίως). Αρνητική επίπτωση 
φαίνεται σύµφωνα µε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ) να έχει η µείωση των ωρών 

εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων από 40 σε 35 ώρες εβδοµαδιαίως. Η  µείωση του ωραρίου 
εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων κατά πέντε ώρες είχε ως αποτέλεσµα του  αύξηση του 

κόστους εργασίας στο δηµόσιο. Η εβδοµάδα των 35 ωρών τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιουλίου 2016. Το 
ΙΝΕ υπενθυµίζει ότι το 2013, όταν οι ώρες απασχόλησης στο δηµόσιο αυξήθηκαν από 35 σε 40, 

το αποτέλεσµα ήταν θετικό βοηθώντας την πραγµατική ενδυνάµωση της οικονοµίας.  
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 Αύξηση των εξαγωγών κατά 20% τον Ιανουάριο του 2017.  Τα εξαγόµενα από την 
Πορτογαλία αγαθά και υπηρεσίες τον περασµένο Ιανουάριο ανήλθαν σε 4.070 δις ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση 19,6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σύµφωνα µε 

στοιχεία από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ). Οι στατιστικές του διεθνούς εµπορίου 

δείχνουν ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης κατά τον πρώτο µήνα του έτους και ανήλθαν σε 

5.338 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 22,3% σε σύγκριση µε τον 

Ιανουάριο το 2016. Το έλλειµµα στο εµπόριο αγαθών ανήλθε σε 941 εκατοµµύρια ευρώ τον 

Ιανουάριο του 2017, αυξηµένο κατά 252 εκατοµµύρια από τον αντίστοιχο µήνα του 2016. Οι 

εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν σε «όλες τις γενικές κατηγορίες» ιδιαίτερα στα «βιοµηχανικά είδη» 

(+ 15,9%), στο «µεταφορικό εξοπλισµό και ανταλλακτικά» (25,1%) και στα «καύσιµα και 

λιπαντικά» (59,7%). Όσον αφορά την γεωγραφική διάρθρωση των εξαγωγών η Ισπανία ήταν ο 

κύριος προορισµός των προϊόντων της Πορτογαλίας µε µερίδιο 26,1%, ακολουθούµενη από τη 

Γαλλία (12,8%), τη Γερµανία (11,9%) και το Ηνωµένο Βασίλειο (6,9%). Εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι ΗΠΑ και η Αγκόλα είναι οι κυριότεροι πελάτες µε µερίδια αγοράς 5,1% και 3,0% 

αντίστοιχα. 
 

 Στόχος να διπλασιαστούν τα έσοδα από τον τουρισµό έως το 2027. Ο στόχος της 
κυβέρνησης είναι να διπλασιασθούν τα έσοδα από τον τουρισµό σε διάστηµα 10 ετών και να 

ανέλθουν στο ύψος των 26 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4% ετησίως έως το 2027. «Ο 
τουρισµός είναι ζωτικής σηµασίας για την οικονοµία τόνισε ο Πορτογάλος Υπουργός Οικονοµίας. 

Είναι ο κύριος εξαγωγικός κλάδος και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 17% των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών», ανέφερε ο Vítor Neto, επικεφαλής της διεθνούς έκθεσης τουρισµού BTL της 

Λισαβόνας. Ο τουριστικός τοµέας είχε τη θετικότερη επίδραση στο ΑΕΠ καθώς ο εισερχόµενος 

τουρισµός αυξήθηκε κατά 11% συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος.  

 

 510.600 άνεργοι στην Πορτογαλία  Σύµφωνα µε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ) 

το µήνα Φεβρουάριο 2017 υπήρχαν 510.600 άνεργοι στην Πορτογαλία, ενώ οι εργαζόµενοι 

ανήλθαν σε 4.610.500. Το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε 10%, ενώ σε σύγκριση µε τον 

αντίστοιχο µήνα του 2016 µειώθηκε κατά 2,2 % και σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο του 2017 η 

µείωση ήταν 0,1 %. Στην κατηγορία των νέων (µεταξύ 15 και 24 ετών) η µείωση είναι πιο 

σηµαντική. Το Φεβρουάριο το ποσοστό ανεργίας σε αυτή την ηλικιακή οµάδα ήταν 25,4%, 

ελαττωµένος κατά 4,7 % σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2016 και κατά 0,2 % από τον 

Ιανουάριο του 2017. 
 

 

Β. ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 

 Τραπεζικός Τοµέας – Πώληση της Novo Banco. Η πώληση της τρίτης µεγαλύτερης 

τράπεζας της χώρας -Novo Banco - συµφωνήθηκε µεταξύ της Πορτογαλικής Κυβέρνησης και του 

Αµερικανικού χρηµατοοικονοµικού οµίλου Lone Star την Παρασκευή 31/03/2017. Με βάση τη 
συµφωνία ο όµιλος Lone Star αναλαµβάνει τον έλεγχο του 75% της Novo Banco και το 

πορτογαλικό Ταµείο Εξυγίανσης το υπόλοιπο 25%.  Η Lone Star θα πραγµατοποιήσει ενέσεις 
κεφαλαίων στην τράπεζα ύψους 1 δις ευρώ, εκ των οποίων 750 εκατοµµύρια ευρώ µε την 

ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων και 250 εκατοµµύρια ευρώ έως το 2020. Ωστόσο, η 
συµφωνία ήταν η αφορµή για να ξεσπάσει διαµάχη καθώς οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι 

τιµωρούνται µε την πώληση της Novo Banco στη Lone Star, διότι εξαναγκάζει τους κατόχους 
πορτογαλικών οµολόγων να τα αντικαταστήσουν µε άλλα υψηλότερου κινδύνου, διαδικασία που 

ακολουθεί τη λογική του bail in -εξυγίανση τραπεζικού ιδρύµατος µε ίδια µέσα- λογική που 

βασίζεται στη χρήση των χρηµάτων των οµολογιούχων για να διασωθεί η τράπεζα, µειώνοντας το 
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συνολικό ποσό του χρέους και προχωρώντας σε αύξηση κεφαλαίου. Στην προκειµένη περίπτωση 

αν και προαιρετική η ανταλλαγή, στην πράξη καθίσταται υποχρεωτική, αφού στην περίπτωση που 

δεν αποδέχονται την ανταλλαγή οµολόγων τους, η τράπεζα προχωρεί σε διακανονισµό, 

διακινδυνεύοντας έτσι περισσότερο την αξία τους.  

 

 ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού (BTL) Πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα από  15 έως 19 

Μαρτίου τ.ε η ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού (BTL), που αποτελεί τη σηµαντικότερη του κλάδου 
στη χώρα. Στο πλαίσιο της έκθεσης έγινε παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη 

του κλάδου στη χώρα για τα επόµενα 10 χρόνια και έως το 2027. Συγκεκριµένα η εθνική 
στρατηγική επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες: α) στην οµοιόµορφη χωρική κατανοµή και 

ανάπτυξη του κλάδου, β) στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, γ) στην ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναµικού, δ) στη συνδεσιµότητα της Πορτογαλίας µε νέες αγορές και ε) στην 

προβολή του τουριστικού της προϊόντος. Σηµειώνεται ότι ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους 
δυναµικότερους τοµείς και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 17% των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

της  χώρας.  
 

 Αλλαγή κανονιστικού πλαισίου για τα ∆ηµόσια Έργα. Ίδρυση Ανωτάτου Συµβουλίου 

για ∆ηµόσια Έργα προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια σε όλα τα στάδια  από τη δηµοπράτηση 

έως την ολοκλήρωση τους εξήγγελλε η Π/Κυβέρνηση.  Σηµειώνεται ότι µε την αναµενόµενη 

τροποποίηση του πλαισίου θα προβλέπεται και η ψήφιση των έργων εθνικής εµβέλειας από το 
Πορτογαλικό κοινοβούλιο µε ενισχυµένη πλειοψηφία 2/3. Η σχεδιαζόµενη τροποποίηση είναι 

αποτέλεσµα αντιδράσεων όσον αφορά το σχεδιασµό του νέου αερολιµένα της Λισσαβώνας. 
Συµφώνα µε κυβερνητικούς παράγοντες, τα µεγάλα έργα θα πρέπει να υποστηρίζονται από τα δύο 

τρίτα του πορτογαλικού κοινοβουλίου - δεδοµένου ότι αυτές οι επενδύσεις έχουν µια διάσταση 

που υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια µίας κυβέρνησης, πρέπει απαραίτητα να έχουν µια ευρεία 

πολιτική συναίνεση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους. Για το λόγο αυτό η 

κυβέρνηση θα δηµιουργήσει ένα «Ανώτατο Συµβούλιο των δηµοσίων έργων». Για το 2017 οι 

κύριες κατευθύνσεις των επενδύσεων θα αφορούν «σχολεία, κέντρα υγείας, νοσοκοµεία, δυνάµεις 

ασφαλείας, αλλά και επενδύσεις σε σχέση µε την εθνική οδό». 

 

 Υποστήριξη και προσέλκυση  ενδεχόµενης επένδυσης της Tesla στην Πορτογαλία.  Η 

αµερικανική εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla εξετάζει, µαζί µε άλλες χώρες του 

ευρωπαϊκού νότου, την πιθανότητα να ιδρύσει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών µπαταριών 

στην Πορτογαλία. Το κίνηµα «Φέρτε εργοστάσιο της Tesla στην Πορτογαλία» γεννήθηκε το 

Νοέµβριο του 2016 και έχει περισσότερους από 70.000 οπαδούς στη σελίδα που διαχειρίζεται στα 

κοινωνικά δίκτυα και αποδεικνύει την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.  Ο κ.  Rui Miguel 

Coelho, ένας από τους ιδρυτές του κινήµατος, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου που 

πραγµατοποιήθηκε στη Λισαβόνα, ότι το Alentejo, περιοχή νοτίως της Λισσαβώνας,  είναι η 

καλύτερη περιοχή για την επένδυση καθώς διαθέτει την απαιτούµενη έκταση - ένα εργοστάσιο 

µπαταριών Tesla χρειάζεται τουλάχιστον 12 τετραγωνικά χιλιόµετρα - και βρίσκεται κοντά στο 

λιµάνι Sines, όπου µπορεί να δηµιουργηθεί µία πλατφόρµα για εφοδιασµό και εξαγωγή των 

οχηµάτων στις ΗΠΑ. Το κίνηµα για την υποστήριξη της επένδυσης της Tesla, το οποίο τυγχάνει 

και της κυβερνητικής υποστήριξης, υποστηρίζει ότι η Πορτογαλία αποτελεί το βέλτιστο τόπο 

εγκατάστασης για την Tesla. Σηµειώνεται ότι ο διευθύνων σύµβουλος της Tesla, έχει αναφέρει ότι 

«περισσότερο από τα οικονοµικά και φορολογικά κριτήρια, εξίσου σηµαντικά είναι και τα 

συναισθηµατικά κριτήρια, γεγονός που δίνει επιπλέον πλεονέκτηµα στην Πορτογαλία». 

 

 Τουρκικό επενδυτικό ενδιαφέρον στην Πορτογαλία.  Από το 2012 έχουν χορηγηθεί 
συνολικά 45 «χρυσές θεωρήσεις» σε Τούρκους υπηκόους, ενώ µόνο τους δύο πρώτους µήνες του 
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2017 χορηγήθηκαν 13, φτάνοντας το σύνολο σχεδόν (15) αυτών που χορηγήθηκαν ολόκληρο το 

2016. Μέχρι το τέλος του 2017 αναµένεται να επενδυθούν 300 εκ. ευρώ στην Πορτογαλία από 

Τούρκους υπηκόους, ανακοίνωσε η «Trade Connection (http://portugalturkey.com)», Σύνδεσµος 

συνεργασίας Πορτογαλίας - Τουρκίας. Η πλειονότητα των Τούρκων επενδύει στον τοµέα του 

τουρισµού, των λιµανιών και στην αγορά ακινήτων. Στον τοµέα του τουρισµού, Τούρκοι 
επενδύουν σε ακίνητα στην περιοχή της Λισαβόνας, αλλά και στο Algarve και στο Βορρά– Porto 

και Douro – µε σκοπό να τα ανακαινίσουν και να τα µετατρέψουν σε πολυτελείς τουριστικές 
µονάδες. Στον τοµέα των ναυπηγείων, οι µεγαλύτερες επενδύσεις στα λιµάνια της Πορτογαλίας 

έχουν γίνει από Τούρκους: για το νέο σταθµό που θα κατασκευαστεί στο Barreiro, από τα 600 εκ. 
που θα χρειαστούν τα 100 είναι τουρκικής προέλευσης, καθώς και για το λιµάνι στην Praia da 

Vitoria στις Αζόρες υπάρχει ήδη ανταγωνισµός από Τούρκους επενδυτές. Στον τοµέα της 
τεχνολογίας έχουν προγραµµατιστεί επενδύσεις ύψους περίπου 80 εκατοµµύρια µέχρι το 2020. Ο 

Τούρκος πρέσβης στην Πορτογαλία, κ. Hasan Gögüs, αναφέρει ότι  καθώς η Πορτογαλία έως 

πρότινος, δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην Τουρκία, οι επενδύσεις αυτές (300 εκ. ευρώ) αποτελούν 

µόνο την αρχή και αναµένεται να αυξηθούν στο εγγύς µέλλον. 

 

Γ .∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδας Πορτογαλίας. Το 2016 οι εξαγωγές της χώρας µας στην 

Πορτογαλία ανήλθαν σε 161.829.890 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10,3% σε σχέση µε το 2015, 

ενώ οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 20,3 % (97.630.884 ευρώ). Τα κυριότερα εξαγώγιµα προϊόντα  
είναι οι τσιπούρες (24.898.520 ευρώ), το λαυράκι (16.916.420 ευρώ), οι αυτόµατες µηχανές 

επεξεργασίας δεδοµένων, ψηφιακές, φορητές, βάρους <= 10 kg, και το πολυπροπυλένιο σε 
αρχικές µορφές. Οι κυριότερες κατηγορίες εισαγώγιµων αγαθών είναι ο καφές, καβουρντισµένος, 

µε καφεΐνη και οι ηλεκτροπαραγωγές µονάδες που λειτουργούν µε αιολική ενέργεια. 

 

 Στο πλαίσιο της διµερούς συνεργασίας υπενθυµίζεται ότι Σχέδιο Τουριστικής Συµφωνίας 

Ελλάδος- Πορτογαλίας ευρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας ύστερα από πρόταση της 

Πορτογαλικής πλευράς, το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί τους επόµενους µήνες. Η υπογραφή 

της συµφωνίας δύναται να αποτελέσει βήµα για αύξηση του αριθµού Πορτογάλων επισκεπτών 

στη χώρα µας συνδυαστικά και µε την έναρξη απευθείας  αεροπορικής σύνδεσης από το Ιούνιο 

του 2016 µεταξύ Αθήνας  - Λισσαβώνας  από την Aegean Airlines. Επίσης από τον Απρίλιο 2016 
η  ελληνική πλευρά έχει διαβιβάσει σχέδιο MoU Οικονοµικής Συνεργασίας των δύο χωρών, το 

οποίο ύστερα από επεξεργασία της π/πλευρας απεστάλη και βρίσκεται υπό εξέταση στα αρµόδια 
ελληνικά υπουργεία. 

 

 Επιχειρηµατική Συνεργασία - Ενδιαφέρον για εισαγωγές ελληνικών νηµάτων από την 

εταιρεία Notas Convergentes Textêis Lda, τηλ. +351-96-1354088, Email: geral@tradetex.pt. Το 

αίτηµα έχει δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr.  

 

 Επιχειρηµατική Συνεργασία - Ενδιαφέρον για εισαγωγές ελληνικών πορτοκαλιών από 

την εταιρεία NATURSUMO, www.natursumo.pt, τηλ. +351 258951854, φαξ +351 25891130, 

Email:: natursumo@natursumo.pt, henrique@sunati.pt. Το αίτηµα έχει δηµοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr  

 

 


