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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
 

 Σηµαντική Βελτίωση του Οικονοµικού Κλίµατος το 2017. Συµφώνα µε τα στοιχεία της 
Πορτογαλικής Στατιστικής Υπηρεσίας όλοι οι µακροοικονοµικοί δείκτες εµφάνισαν αξιοσηµείωτη 

βελτίωση το προηγούµενο έτος. Συγκεκριµένα το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,6%, δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα  περιορίστηκε σε 1,2% του ΑΕΠ, ∆ηµόσιο Χρέος ανήλθε σε 126,5%  από 130,1% του 

ΑΕΠ το 2016, ενώ η ανεργία παρουσίασε σηµαντική αποκλιµάκωση και το ∆εκέµβριο του 

προηγουµένου έτους κυµάνθηκε σε 8,1%. 

∆ηµοσιονοµικά Μεγέθη 2017 

Αύξηση ΑΕΠ 2,6%  

Έλλειµµα 1,1% του ΑΕΠ 2,527 δις ευρώ 

∆ηµόσιο Χρέος 126,2 % του ΑΕΠ 242,6 δις ευρώ 

Πληθωρισµός 1,03%  

Ανεργία 

(ετήσια) 

8,9%  

 

 Η µεγαλύτερη πτώση ανεργίας από το 1999 σηµειώθηκε το ∆εκέµβριο του 2017, όπου 

σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2016, οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 21,2%. Επιπλέον, η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία (ΙΝΕ) ανακοίνωσε ότι το ποσοστό ανεργίας κατήλθε, το ∆εκέµβριο του 

2017, στο 8,1%. 
 Το δηµόσιο χρέος της Πορτογαλίας ανήλθε σε 126,2% το ∆εκέµβριο του 2017 και 

αποτελεί τη µεγαλύτερη ετήσια µείωση των τελευταίων 19 χρόνων. Η µείωση αυτή κατατάσσει 
την Πορτογαλία στις χώρες µε τη µεγαλύτερη πτώση του ∆ηµοσίου Χρέους κατά 4,3 ποσοστιαίες 

µονάδες. 

 Τα έσοδα από τον τουρισµό αυξήθηκαν  σε διπλάσιο ποσοστό από την αύξηση των 

τουριστών όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που εξέδωσε η Πορτογαλική Στατιστική 
Υπηρεσία (INE). Συγκεκριµένα, κατά την περίοδο Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2017, υπολογίζεται 

ότι τα έσοδα από τον τουρισµό ανήλθαν σε 15 δις ευρώ, µία αύξηση της τάξεως του 17% σε σχέση 
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ταυτόχρονα, ο αριθµός των τουριστών παρουσίασε µία 
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αύξηση µεγέθους περίπου 8% µε 22 εκ. αφίξεις. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, η 

εντυπωσιακή αυτή άνθιση του κλάδου είναι αποτέλεσµα του κυβερνητικού σχεδίου για ανάπτυξη 

και του επιχειρηµατικού τουρισµού, µε ανάληψη διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων και 
χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η διοργάνωση του WebSummit, του 

µεγαλύτερου διεθνούς συνεδρίου για το διαδίκτυο στον κόσµο.  
 

 Τα βάρος των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι τριπλάσιο από το µέσο ευρωπαϊκό.. 
Οι Βρυξέλλες, όµως, επικροτούν τα βήµατα που έχουν ήδη αναληφθεί για να περιορισθεί το 

πρόβληµα, το οποίο επηρεάζει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης της κυβέρνησης. «Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της ΕΚΤ, ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) µειώθηκε από 17,9% τον Ιούνιο 

του 2016 σε 15,5% τον Ιούνιο του 2017 και αντιστοιχεί σε µείωση 8 δις ευρώ» σύµφωνα µε 

ανακοίνωση της Κοµισιόν. Την ίδια ώρα, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

µόλις το 4,6%. 

 Σηµαντική µείωση δηµοσίων επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια οι Κυβερνήσεις της 

Πορτογαλίας έχουν περιορίσει σηµαντικά το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για να 
συγκρατήσουν τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού προκειµένου η χώρα να εξέλθει το 2014 από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής. Την περίοδο   2014-2017  οι δηµόσιες επενδύσεις 
µειώθηκαν κατά 2,6 δισ. ευρώ. 

 Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος υποχώρησε το ∆εκέµβριο µετά από τέσσερις µήνες 

σταθερότητας, και παράλληλα η εµπιστοσύνη των καταναλωτών σταθεροποιήθηκε, σύµφωνα µε το 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE). 

 Ρεκόρ Πωλήσεων Ακινήτων. Το περασµένο έτος οι επενδύσεις στα ακίνητα ξεπέρασαν 

κάθε προηγούµενο καθώς  επενδύθηκαν 1,8 – 1,9 δις ευρώ, το δεύτερο υψηλότερο ποσό των 

τελευταίων 11 ετών, σύµφωνα µε την Cushman & Wakefield.  Σηµειώνεται ότι οι τιµές ακινήτων 

έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα 3 τελευταία  χρόνια ξεπερνώντας τις τιµές προ κρίσης. 

 

 Τα στεγαστικά και επιχειρηµατικά δάνεια υποχώρησαν το Νοέµβριο, ενώ τα 

καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Banco de Portugal (BdP). 

 

 Η Πορτογαλία προχώρησε στις 11.01 τ.ε. στην έκδοση 10ετους οµολόγου ύψους 4 δις για 

την αναχρηµατοδότηση των αναγκών της µε επιτόκιο 2,137%. Η ζήτηση των πορτογαλικών 

οµολόγων κυµάνθηκε σε υψηλά επίπεδα καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 18,85 δις 

ευρώ, δηλαδή 15 δις ευρώ περισσότερο από το ποσό που αιτήθηκε η χώρα.   Η συγκεκριµένη 
έκδοση κατάφερε τα χαµηλότερα επιτόκια που έχει καταγράψει το πορτογαλικό χρεόγραφο τα 

τελευταία έτη. Σηµειώνεται ότι η αντίστοιχη έκδοση 10ετους οµολόγου ύψους 3 δις ευρώ που 
πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 2017, είχε καταγράψει επιτόκιο 4,22%. 

 Πρόγραµµα «Χρύσες Βίζες» για προσέλκυση επενδύσεων από τρίτες χώρες. Στο 
πλαίσιο της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Πορτογαλία, βασικό εργαλείο έχει αποδειχθεί το 

καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων εισόδου για επενδυτικούς σκοπούς «Golden Visas» το οποίο 
εφαρµόζεται από τον Οκτώβριο  2012. Έως τα τέλη του 2017 είχαν κάνει χρήση του προγράµµατος 

χορήγησης βίζας 5553 επιχειρηµατίες. Χώρες προέλευσης των ενδιαφεροµένων για τις χρυσές βίζες 

είναι η Κίνα, Βραζιλία, Αγκόλα, Ρωσία, ενώ το τελευταίο έτος υπάρχει ενδιαφέρον και από 

Τούρκους πολίτες.   

 Ο Υπουργός Οικονοµικών, Mario Centeno, δήλωσε, µετά από συνάντησή του µε 

εκπροσώπους του ∆ΝΤ στο Νταβός, ότι οι πορτογαλικές εξαγωγές έφθασαν το 42% του ΑΕΠ 

το 2017, δείκτης που θεωρείται ένδειξη της ανθεκτικότητας της εθνικής οικονοµίας ενόψει της 

αλλαγής της ευρωπαϊκής νοµισµατικής πολιτικής. 
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 Οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, παρά την ανοδική τους τάση, 

απέχουν αρκετά από τα ποσοστά προ κρίσης. Για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης, το πρώτο 

εξάµηνο του περασµένου έτους αυξήθηκαν περισσότερο από τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου. 
Ταυτόχρονα, οι µισθοί των συλλογικών συµβάσεων εργασίας σηµείωσαν κατά µέσο όρο αύξηση 

2,6% το 2017 , ενώ το αντίστοιχο του 2016 έφτανε το 1,5%. Την ίδια στιγµή, τα τελευταία δύο έτη 
ο αριθµός των εργαζοµένων που καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις έφτασε το 1,5 

εκατοµµύριο. Ωστόσο, απέχει αρκετά ακόµη από τον αντίστοιχο πριν την κρίση. 

 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 

 Αναδιάρθρωση τραπεζικού κλάδου. Κατά το 2017 οι τράπεζες απέλυσαν 4.000 

εργαζόµενους, ενώ οι πέντε µεγαλύτερες τράπεζες έκλεισαν 350 υποκαταστήµατα. Βασικός λόγος 

είναι η µείωση του λειτουργικού τους κόστους και η αντιµετώπιση του ανταγωνισµού από την  

άνθηση της εναλλακτικής τραπεζικής του «internet banking». 
 

  Το 2017 ήταν έτος ρεκόρ για την κατανάλωση φυσικού αερίου στην Πορτογαλία. Η 
ανανεώσιµη πηγή παραγωγής αντιπροσώπευε το 40% της κατανάλωσης µαζί µε το ισοζύγιο 

εξαγωγών, ενώ οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις αντιπροσώπευαν το 11% της κατανάλωσης, η 
αιολική ενέργεια το 23%, η βιοµάζα το 5% και η φωτοβολταϊκή ενέργεια το 1,6%, σύµφωνα µε το 

Εθνικό Ηλεκτρικό ∆ίκτυο (REN). 
 Σηµαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης. Τα τελευταία έτη παρατηρείται αύξηση της 

ζήτησης χρονοθυρίδων για το αεροδρόµιο της Λισσαβώνας προκειµένου να εξυπηρετηθεί η 

αυξηµένη τουριστική κίνηση προς τη χώρα από ευρωπαϊκούς κυρίους προορισµούς. Σηµειώνεται 

ότι την τελευταία 5ετία η επιβατική κίνηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα φθάνοντας το 2017 τα 26,5 

εκ, επιβάτες αύξηση 18% από την προηγούµενη χρονιά και τοποθετώντας το αεροδρόµιο της 

Λισσαβώνας µεταξύ των 20 µεγαλυτέρων στην Ευρώπη όσον αφορά την επιβατική κίνηση. 

 

 Από τα 450 εκατοµµύρια ευρώ που θα έπρεπε να έχει λάβει το κράτος το 2017 ως µέρος της 

βοήθειας που δόθηκε στο παρελθόν στην τράπεζα Banco Privado Português (BPP), µόνο τα 73 

εκατοµµύρια ευρώ (16% της συνολικής αξίας της εγγύησης) έχουν επιστραφεί. Τα υπολειπόµενο 

ποσό ύψους περίπου 377 εκατοµµυρίων ευρώ πρόκειται να εισέλθει το 2018, δίνοντας έτσι 

πρόσθετη ώθηση στη µείωση του δηµοσίου ελλείµµατος φέτος, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 

Συµβουλίου ∆ηµοσίων Οικονοµικών (CFP). 

 

Γ. ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
 Συµφώνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017 οι ελληνικές εξαγωγές στην Πορτογαλία 

ανήλθαν σε 167.7 εκ. ευρώ, αύξηση 3,6% συγκριτικά µε το 2016. Αντίστοιχα οι εισαγωγές 
ανήλθαν σε 120.5 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε αύξηση 23,4%  συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος. 

Οι κύριες εξαγόµενες κατηγορίες είναι τα ιχθυηρά, τα ορυκτά καύσιµα, πλαστικά και φάρµακα.  
Συγκεκριµένα οι εξαγωγές  ιχθυηρών (τσιπούρα και λαυράκι) ανέρχονται σε 49 εκ. ευρώ σχεδόν το 

30% του συνόλου των εξαγωγών.  

∆ιµερές Εµπόριο Ελλάδας-Πορτογαλία 

  2014 2015 2016 2017 2017/16 

Ελληνικές Εξαγωγές 126.981.875 146.783.950 161.829.890 167.716.856 3,6% 

Εισαγωγές από 

Πορτογαλία 133.227.813 122.530.128 97.630.884 120.518.008 23,4% 

Όγκος Εµπορίου 260.209.688 269.314.078 259.460.774 288.234.864 11,1% 

Ισοζύγιο -6.245.938 24.253.822 64.199.006 47.198.848 -26,5% 



∆ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 

Φεβρουάριος  

2018 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία 

Tηλ: 00351 21 30 31 260-3,Fax: 00351 21 30 16 902 

E-mail: ecocom-lisbon@mfa.gr 

 

4 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

  Συµµετοχή Πορτογαλικών Επιχειρήσεων στα Ποσειδώνια 2018.  ∆υο πορτογαλικές 
εταιρείες, η Lisnave- Estaleiros Navais και η  Step Consolidated και δύο Ελληνικές που 

δραστηριοποιούνται στη Πορτογαλία, η Vianadecon Construção Naval S.A. και η G.K. Marine Ltd 
θα συµµετάσχουν στη φετινή διοργάνωση. 

 
 Ενδιαφέρον για Εισαγωγή Ολεΐνης για παραγωγή Σαπουνιού σε Πορτογαλία 

Η κα Cristiana Oliveira (cristiana.oliveira@achbrito.com) από την Εταιρεία Ach. Brito που 
εξειδικεύεται σε παραγωγή καλλυντικών επικοινώνησε µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής 

Πρεσβείας στην Λισσαβώνα και ζήτησε Έλληνες Προµηθευτές Ολεΐνης. Σηµειώνεται ότι η 

συγκεκριµένη εταιρεία είναι από τις µεγαλύτερες στο τοµέα της στη χώρα. Έχει αναρτηθεί στην 

ηλεκτρονική πύλη επιχειρηµατικής πληροφόρησης «AGORA-www.agora.mfa.gr» 

 

 Ενδιαφέρον εταιρείας για συνεργασία µε Επιχειρήσεις Παραγωγής Σαλιγκαριών 
Η κα.Tânia Barbosa  (taniabarbosa@francisconde.pt) επικοινώνησε µε το Γραφείο Οικονοµικών 

και Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λισσαβώνα και ζήτησε επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία Σαλιγκαριών για ενδεχόµενη 

επιχειρηµατική συνεργασία (εισαγωγή-εξαγωγή). Έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πύλη 

επιχειρηµατικής πληροφόρησης «AGORA-www.agora.mfa.gr» 

 

∆. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 

 Ακτοπλοϊκές ∆ιασυνδέσεις στο Cabo Verde, - Πράσινο Ακρωτήριο (∆υτ. Αφρική), 

Λήξη 5.03.2018. Η Κυβέρνηση του Cape Verde έχει θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωση των 
µεταφορών µεταξύ των νησιών και για το σκοπό αυτό, δροµολογεί διεθνή διαγωνισµό για την 

επιλογή ενός στρατηγικού εταίρου, µε αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία σε αυτόν τον 
τοµέα. Η επιλεγείσα εταιρεία θα έχει αποκλειστική σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στις 

θαλάσσιες µεταφορές µεταξύ νησιών και η οποία δεν θα επιτρέπει την είσοδο νέων φορέων 
εκµετάλλευσης. Έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πύλη επιχειρηµατικής πληροφόρησης 

«AGORA-www.agora.mfa.gr». 
 

 


