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Ζ οηθολοκία ηες Πορηογαιίας θαη οη δηκερείς ειιελο-πορηογαιηθές οηθολοκηθές-

εκπορηθές ζτέζεης ηο 2012. 

 

To 2012 είλαη ην δεχηεξν έηνο έληαμεο ηεο Πνξηνγαιίαο ζην πξφγξακκα 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην νπνίν ππεγξάθε ηνλ Μάην ηνπ 2011 θαη επέβαιε ζηελ 

πνξηνγαιηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία απζηεξνχο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, κε ζηφρν 

γηα ην 2012 χθεζε 3% θαη δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 5% (φπσο αλαζεσξήζεθε ηνλ 

επηέκβξην 2012, έλαληη αξρηθήο πξφβιεςεο 4,5%). 

 

1.Βαζηθά οηθολοκηθά κεγέζε 

ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2012 ε ύθεζε ηες πορηογαιηθής οηθολοκίας αλήιζε 

ζε 3,5% ζε εηήζηα βάζε, κε ην ΑΔΠ ζπξξηθλσκέλν θαηά 0,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Η ζπκβνιή ηεο θαζαξήο εμσηεξηθήο δήηεζεο πεξηνξίζζεθε ζε 

3,9%, έλαληη 5,6% θαηά ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, ελψ ε επίδξαζε ηεο ζπξξηθλνχκελεο 

εζσηεξηθήο δήηεζεο ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θπκάλζεθε ζε -7,4% (έλαληη -8,7% ην 

πξνεγνχκελν ηξίκελν). Η αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία κεηψζεθε θαηά 2,5% (έλαληη -

1,5% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2011), ελψ ε κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε θαηεγξάθε ζηνλ ηνκέα 

ησλ θαηαζθεπψλ (-18,4%). Η ηδησηηθή θαηαλάισζε ζπξξηθλψζεθε θαηά 6%, ελψ ν δείθηεο 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαηέγξαςε πηψζε θαηά 6,2% (βειηησκέλνο, σζηφζν, θαηά 0,3% ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν).  

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία α’ 11κήλνπ 2012 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ην δεκοζηολοκηθό έιιεηκκα αλήιζε ζε 7,72δηο επξψ, κεησκέλν θαηά 2 δηο 

επξψ, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2011. Σελ ίδηα πεξίνδν ην πξσηνγελέο 

έιιεηκκα αλήιζε ζε 951,3 εθ. επξψ, κεησκέλν θαηά 2,8δηο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα θξαηηθά έζνδα θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά 3,1%, ράξηο 

ζηελ αχμεζε ησλ κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά 77,7%, ε νπνία αληηζηάζκηζε ηελ κείσζε 

ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά 5,8%. Η ζεκαληηθή αχμεζε ησλ κε θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

νθείιεηαη ζηελ κεηαβίβαζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζηνλ θξαηηθφ ππνινγηζκφ θαη ηα έζνδα απφ ηελ εθρψξεζε δηθαησκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

δηθηχσλ 4G. Όζνλ αθνξά ηα θνξνινγηθά έζνδα, κείσζε 2,6% θαηεγξάθε ζηελ είζπξαμε 

άκεζσλ θφξσλ, 2,6% ζηελ είζπξαμε ΦΠΑ, 43,4% ζηα έζνδα απφ ηέιε απηνθηλήησλ, 19% 

ζην θφξν λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 2,6% ζηα έζνδα απφ θνξνιφγεζε θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, νη ζπλνιηθέο θαη πξσηνγελείο θξαηηθέο δαπάλεο θαηέγξαςαλ κείσζε θαηά 

2,3% θαη 3,7% αληίζηνηρα, ράξηο ζηε κείσζε θαηά 18,7% ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ θαη 

θαηά 7% ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Γηα ην έηνο 2012, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο 5% επί ηνπ ΑΔΠ, ράξηο ζηελ ζπκπεξίιεςε ησλ εζφδσλ απφ 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΑΝΑ (δηαρείξηζε αεξνδξνκίσλ), γηα ηελ νπνία σζηφζν αλακέλεηαη 

έγθξηζε απφ ηελ Eurostat.  

Οη αθαζάρηζηες επελδύζεης παγίοσ θεθαιαίοσ εμαθνινχζεζαλ ηελ πησηηθή πνξεία 

ηνπο θαη ζπξξηθλψζεθαλ θαηά 14,1% ζε εηήζηα βάζε. Καηά ην πξψην εληεθάκελν 2012, νη 

θαζαξέο εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ αλήιζαλ ζε 6,4δηο επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

θαηά 153%, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2011, ράξηο ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

απνεπέλδπζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ αθαζάξηζησλ εηζξνψλ θαηά 12%, ζε 35 δηο επξψ. Σν 

απφζεκα άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ηνλ επηέκβξην 2012 αλεξρφηαλ ζε 84,5 δηο επξψ, 

πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνλ επηέκβξην 2011. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κεηψζεθε θαηά 

8,3% ην απφζεκα ησλ πνξηνγαιηθψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ, ζε ζπλνιηθά 

50,2 δηο επξψ, επηζηξέθνληαο ζηα επίπεδα ηνπ 2010.  
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πνξηνγαιηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζην ηέινο 

Ννεκβξίνπ 2012, ην δεκόζηο τρέος αλεξρφηαλ ζε 197,2 δηο επξψ. Σν 2012 ε θπβέξλεζε 

εθηηκά φηη ην δεκφζην ρξένο ζα αλέιζεη ζε πνζνζηφ 120% επί ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 108,1% ην 

2011.  

 Η κέζε εηήζηα ηηκή ηνπ πιεζφρηζκού γηα ην 2012 θπκάλζεθε ζε 2,8% έλαληη 3,6%, 

θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, νπφηε θαη εθαξκφζζεζαλ απμήζεηο ζε θαη κεηαβνιέο ζηνλ ΦΠΑ.   

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Πνξηνγαιίαο, ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2012,  

ην πνζνζηφ αλεργίας επί ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ αλεξρφηαλ ζε 15,8% απμεκέλν θαηά 3,1%, 

ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Οη θαηαγεγξακκέλνη άλεξγνη αλέξρνληαλ ηνλ Ννέκβξην 

2012 ζε 698 ρηιηάδεο, αξηζκφο απμεκέλνο θαηά 19,6% ζε εηήζηα βάζε.  

3.Ηζοδύγηο πιερφκώλ 

χκθσλα κε ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Πνξηνγαιίαο 

πεξηφδνπ Ιαλνπαξίνπ-Ννεκβξίνπ 2012, γηα πξψηε θνξά ε Πνξηνγαιία επέηπρε πιεφλαζκα 

ζην ηζοδύγηο πιερφκώλ ηεο, χςνπο 921 εθ. επξψ, έλαληη ειιείκκαηνο 9,6 δηο επξψ ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σν έιιεηκκα ηνπ ηζοδσγίοσ ηρετοσζώλ 

ζσλαιιαγώλ πεξηνξίζζεθε ζε 2,7δηο επξψ (έλαληη 11,1δηο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2011), ην 

ηζοδύγηο θεθαιαίοσ εκθάληζε κεγαιχηεξν πιεφλαζκα χςνπο 3,6δηο επξψ θαη ην ηζοδύγηο 

τρεκαηοοηθολοκηθώλ ζσλαιιαγώλ εκθάληζε έιιεηκκα 2 δηο επξψ, έλαληη πιενλάζκαηνο 

9,8δηο επξψ ην πξνεγνχκελν έηνο, ιφγσ ηεο κείσζεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαηά 20 

δηο επξψ. 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δεκνζηεπκέλα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηεο πνξηνγαιηθήο 

ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο γηα ηνπο έληεθα πξψηνπο κήλεο ηνπ 2012, ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ πξντφλησλ θαηά 6,5%, ελψ νη εηζαγσγέο ζπξξηθλψζεθαλ θαηά 5,2%, πάληα ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αλεβάδνληαο ην πνζνζηφ 

θάιπςεο εηζαγσγψλ απφ εμαγσγέο ζε 81% θαη ην πνζνζηφ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

επί ηνπ ΑΔΠ ζε 37,3%. Σν εκπορηθό έιιεηκκα κεηώζεθε περίποσ θαηά 40%, ζε 8 δης 

εσρώ έλαληη 13 δης ηελ αληίζηοητε περίοδο ηοσ προεγούκελοσ έηοσς.  

Η ζχλζεζε ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Πνξηνγαιίαο παξέκεηλε ελ πνιινίο 

ακεηάβιεηε. Βαζηθοί προκεζεσηές παξακέλνπλ ε Ιζπαλία, ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ε 

Ιηαιία. Σν πνζνζηφ εηζαγσγψλ απφ ρψξεο ηεο ΔΔ επί ηνπ ζπλφινπ κεηψζεθε απφ 73,6% ζε 

71,7%, θαζψο απμήζεθαλ θαηά 1,3% νη εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο. Οη εηζαγσγέο 

αθνξνχζαλ θπξίσο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαη’ αμία εηζαγσγψλ, ηηο θαηεγνξίεο νξπθηψλ 

θαπζίκσλ, κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ, ρεκηθψλ, αγξνηηθψλ πξντφλησλ, νρεκάησλ θαη ινηπνχ 

πιηθνχ κεηαθνξψλ. Απφ ηα παξαπάλσ, πέξαλ ησλ θαπζίκσλ (+11,9%), αχμεζε θαηέγξαςαλ 

κφλν νη εηζαγσγέο ρεκηθψλ (+2%).  

Όζνλ αθνξά ηνπο βαζηθούς πειάηες ηεο Πνξηνγαιίαο, ε Ιζπαλία παξακέλεη κε 

πνζνζηφ 22,5% ν βαζηθφο πξννξηζκφο ησλ πνξηνγαιηθψλ εμαγσγψλ, ελψ αθνινπζεί ε 

Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ε Αγθφια. Οη πνξηνγαιηθέο εμαγσγέο αθνξνχζαλ, θπξίσο, κεραλέο 

θαη ζπζθεπέο, νρήκαηα θαη πιηθφ κεηαθνξψλ, νξπθηά θαχζηκα, θνηλά κέηαιια θαη πιαζηηθά-

ειαζηηθά.   

4. Ηδηφηηθοποηήζεης-Μεηαρρσζκίζεης 

-Ιδησηηθνπνίεζε REN (Φεβξνπάξηνο 2012), δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. ηξαηεγηθφο επελδπηήο είλαη ε θηλεδηθή State 

Grid κε πνζνζηφ 25%, έλαληη 387,15 εθ. επξψ, ελψ πνζνζηφ 15% ηνπ θεθαιαίνπ πεξηήιζε 
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ζηελ Oman Oil, έλαληη 205,06 εθ. επξψ. Σν πνξηνγαιηθφ θξάηνο δηαηεξεί κεηνςεθηθή 

ζπκκεηνρή χςνπο 11%.  

-Αλεβιήζε γηα ηελ πξνζερή δηεηία ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ πνξηνγαιηθνχ 

αεξνκεηαθνξέα TAP. Μνλαδηθφο ππνςήθηνο γηα ηελ αγνξά ηεο TAP ήηαλ ν Δβξαην-

θνινκβηαλφο επηρεηξεκαηίαο German Efromovich, o νπνίνο δελ θαηφξζσζε λα παξάζρεη ηηο 

ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο πνπ δεηνχζε ε πνξηνγαιηθή θπβέξλεζε, ε νπνία δελ απεδέρζε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ (Γεθέκβξηνο 2012). 

-Ιδησηηθνπνίεζε ΑΝΑ (Γεθέκβξηνο 2012). Δθρψξεζε, γηα ηελ πξνζερή 

πεληεθνληαεηία, ηεο ΑΝΑ έλαληη 3,08 δηο επξψ ζηνλ γαιιηθφ φκηιν Vinci, ν νπνίνο 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο χςνπο 400 εθ. επξψ ζην αεξνπνξηθφ δίθηπν ηεο 

ρψξαο εθρσξεί ζηελ Vinci ηα αεξνδξφκηα Ληζζαβψλαο, Πφξην, Φάξν, Μπέδα, ηέζζεξα 

αεξνδξφκηα ζηηο Αδφξεο θαη δχν αεξνδξφκηα ζηε Μαδέξα. 

Σν 2013 ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ Ναππεγείσλ Viana de 

Castelo, ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο RTP, ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ EGP, ηεο 

εηαηξείαο ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ CP Carga θαη ησλ ηαρπδξνκείσλ 

CTT. 

Λνηπέο κεηαξξπζκίζεηο: 

 απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο,  

 κείσζε ησλ πξνζφδσλ ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

πγθεθξηκέλα, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, αθελφο πεξηθφπηνληαη θαηά 30% νη 

ηηκέο ζπκπαξαγσγήο, αθεηέξνπ θαηαξγείηαη ε εγγχεζε ηζρχνο, 

 αλαδηαπξαγκάηεπζεο ζπκβάζεσλ δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα 

 επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο 4% επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ 2013, νπνία 

νπζηαζηηθά επηβαξχλεη ηνλ κέζν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαηά δχν πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο. 

 κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ θιηκάθσλ απφ νθηψ ζε πέληε, κέηξν απφ ην νπνίν ε 

θπβέξλεζε αλακέλεη αχμεζε ηνπ κέζνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαηά 1,4% 

 ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο θεθαιαίνπ ζε 28%  

 αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο θαηαζέζεσλ 

 αχμεζε θφξνπ θαπλνχ θαη αγαζψλ πνιπηειείαο. 

 

5. Προοπηηθές γηα ηο 2013 

 

 ην ηέινο ηνπ 2013 ε πνξηνγαιηθή θπβέξλεζε ηνπνζεηεί ρξνληθά ηελ ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηελ πιήξε επάλνδν ζηηο αγνξέο. χκθσλα 

κε πξνβιέςεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Σξφηθα, ε χθεζε ζα κεησζεί ζε 1% θαη 

ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζε 4,5% επί ηνπ ΑΔΠ. Πεξηζζφηεξν δπζνίσλν είλαη ην ζελάξην 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Πνξηνγαιίαο, νπνία πξνβιέπεη δηπιάζηα χθεζε, -1,9%, ελψ κεγαιχηεξε 

πξφθιεζε ζα είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θαιπάδνπζαο αλεξγίαο, νπνία αλακέλεηαη λα 

απμεζεί πεξαηηέξσ ζε 16,4%. 
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6. Οηθολοκηθές ζτέζεης Διιάδας-Πορηογαιίας 

6.1.Γηκερείς εκπορηθές ζτέζεης  
ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΗΜΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ-ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 11ΜΖΝΟ 2012 
ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ/ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΠΡΟΪΌΝΣΩΝ 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΚΔ 

ΔΗΑΓΩΓΔ  

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΚΔ 

ΔΞΑΓΩΓΔ 
ΗΟΕΤΓΗΟ 

€  €  €  

Ηαλοσάρηος-

Νοέκβρηος 

2012 

ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 51.936.541.905 42.160.428.291 -9.776.113.614 

ΔΔ ΤΝΟΛΟ 37.250.524.953 30.019.536.836 -7.230.988.117 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 105.441.536 266.040.264 160.598.728 

ΤΝΟΛΟ ΜΖ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΔΝΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ 

ΚΑΤΗΜΩΝ 

105.281.421 107.710.033 2.428.612 

Ηαλοσάρηος-

Νοέκβρηος 

2011 

ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 54.765.930.068 39.574.221.979 -

15.191.708.089 

ΔΔ ΤΝΟΛΟ 40.268.720.477 29.604.828.312 -

10.663.892.165 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 114.189.387 105.079.220 -9.110.167 

ΤΝΟΛΟ ΜΖ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΔΝΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ 

ΚΑΤΗΜΩΝ 

114.060.874 97.350.408 -16.710.466 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

11MHNA 

2012/2011 

ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ -5,17 6,54 -35,65 

ΔΔ ΤΝΟΛΟ -7,50 1,40 -32,19 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ -7,66 153,18 -1862,85 

ΤΝΟΛΟ ΜΖ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΔΝΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ 

ΚΑΤΗΜΩΝ 

-7,70 10,64 -114,53 

 

Καηά ην πξψην 11κελν 2012, ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Διιάδαο-Πνξηνγαιίαο 

απμήζεθε θαηά 69% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο ηνπ 2011, πνζνζηφ πνιχ 

πςειφηεξν απφ ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ κε ηελ ΔΔ, ιφγσ ηνπ 

ππεξδηπιαζηαζκνχ ησλ πνξηνγαιηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε ρψξα καο (+153%). Όζνλ αθνξά 

ην απνηέιεζκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, αλσηέξσ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ κεηαζηροθή 

ηοσ εκπορηθού πιεολάζκαηος προς όθειος ηες τώρας κας ζε έιιεηκκα ύυοσς 161 εθ. 

εσρώ. Αλσηέξσ εμέιημε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ πνξηνγαιηθψλ 

εμαγσγψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ πξνο ηελ Διιάδα. Δάλ δε, δελ ζπκπεξηιεθζεί ε θαηεγνξία ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο Διιάδαο πεξηνξίδεηαη ζε 2,4 εθ. 

επξψ.   

 Οη εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ Πνξηνγαιία αθνξνχζαλ ηελ πεξίνδν απηή, 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπκβνιήο ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ, ηρζπεξά (26,6%), πιαζηηθά 

(17,9%), αινπκίλην (11%), θαπλά (6,4%), ραιθφο θαη ηερλνπξγήκαηα απηνχ, κεραλέο-

ζπζθεπέο θαη πιηθά ειεθηξηθά, θαξκαθεπηηθά, θιπ.  

 Αμηφινγε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηεγξάθε ζηηο θαηεγνξίεο: ραιθφο θαη 

ηερλνπξγήκαηα απηνχ (+93%), ηρζπεξά (+3,4%), θνζλέξβα ξνδάθηλν (+51%), ελδχκαηα 

πιεθηά (+107%), ζπλζεηηθέο ίλεο (+21%), ελψ πηψζε παξαηεξήζεθε ζηηο εμαγσγέο 

θαξκαθεπηηθψλ (-41%), πιαζηηθψλ (-11%), θαξπψλ θαη θξνχησλ (-29%), αινπκηλίνπ, 

θαπλψλ, θ.ά.. 

 Οη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Πνξηνγαιία απαξηίζζεθαλ θπξίσο απφ νξπθηά 

θαχζηκα (60%), θαζψο επίζεο ηξφθηκα-πνηά, ρεκηθά, ραξηί θαη ραξηφληα, δεξκάηηλα είδε, 

ελδχκαηα, θιπ..  
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6.2.Δπελδύζεης 

5.2.1.Διιεληθές επελδύζεης ζηελ Πορηογαιία 

-Δξγνζηάζην παξαγσγήο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο Iberfibran, ζην Ovar, κε ζπκκεηνρή 

65% ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο Fibran-Γ.Αλαζηαζηάδεο. 

5.2.2.Πορηογαιηθές επελδύζεης ζηελ Διιάδα 

-Ο πνξηνγαιηθφο ηξαπεδηθφο φκηινο Millenium BCP εμαγφξαζε ην 2005 ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

νκίινπ Interamerican ζηελ Nova Bank θαη απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2006 ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα 

κεηνλνκάζζεθε ζε Millenium Bank. Η Σξάπεδα, σζηφζν, έρεη θάλεη γλσζηή ηελ πξφζεζή 

ηεο γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηνρεχνληαο ζε αλαδπφκελεο αγνξέο 

Αθξηθήο θαη Λαηηληθήο Ακεξηθήο, κε απνηέιεζκα λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν απφζπξζεο 

ηεο επέλδπζεο απφ ηελ Διιάδα. 

-Ο φκηινο Sonae, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία εκπνξηθψλ 

θέληξσλ Sonae Sierra, ζπκκεηέρεη ζε δχν εκπνξηθά θέληξα, ην Mediterranean Cosmos ζηε 

Θεζζαινλίθε (θνηλνπξαμία κε ηελ Lamda Developments θαη ηνλ φκηιν Υαξαγθηψλε) θαη ην 

Pantheon Plaza ζηε Λάξηζα (θνηλνπξαμία κε ηελ Rockspring). Δθθξεκεί ε αλέγεξζε ηνπ 

εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο θνηλνπξαμίαο Sonae-Οκίινπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οιπκπηαθνχ 

Κέληξνπ Γαιαηζίνπ.  

ηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο νη πνξηνγαιηθνί φκηινη Martifer κε ηελ 

Martifer Solar Hellas SA, ε Petrotec SA κε Petroassist Hellas Ltd γηα εγθαηαζηάζεηο 

ζηαζκψλ πψιεζεο θαπζίκσλ, ε Zagope SA θαη ε  PLM κε ηελ PLM Hellas. Γξαθεία θαη 

θαηαζηήκαηα κε ηε κνξθή franchise δηαζέηνπλ νη Onebiz, Peter Murray θαη Salsa. 

7. Λοηπά 

Σνλ Οθηψβξην 2012 δηεθφπε ε απεπζείαο αεξνπνξηθή ζχλδεζε Ληζζαβψλα-Αζήλα 

απφ ηνλ θξαηηθφ πνξηνγαιηθφ αεξνκεηαθνξέα TAP PORTUGAL.   

8. σκπεράζκαηα 

Με παξαβιέπνληαο ηελ δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ εχινγα δεκηνπξγεί 

αβεβαηφηεηα θαη πεξηνξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε, εηδηθά κεηαμχ ησλ δπν 

επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε ρξένπο, εθηηκάηαη φηη ε 

πξνζνρή ζα πξέπεη λα εζηηαζζεί ζηελ δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ πνπ θαηέρνπλ ηα ειιεληθά 

πξντφληα ζηελ πνξηνγαιηθή αγνξά, θαη θπξίσο ησλ ηρζπεξψλ, ρεκηθψλ, ελδπκάησλ, ραιθνχ, 

αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα εηζαγσγέο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο 

φπσο θπηηθέο πθαληηθέο ίλεο, νξγαληθά ρεκηθά, θάξκαθα ιηαληθήο πψιεζεο, αθαηέξγαζηα 

θαπλά, ιηπάζκαηα, νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, θιπ. Σέινο, αλ θαη ιφγσ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζηελ Πνξηνγαιία, παξφκνηαο κε απηή ζηελ Διιάδα, ε 

πξνζέιθπζε Πνξηνγάισλ επελδπηψλ δελ είλαη άκεζα εθηθηφ εγρείξεκα ζηελ παξνχζα θάζε, 

ζα κπνξνχζε λα έρεη πξννπηηθή ε πξνζέιθπζε επελδπηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ πνιπηειείαο. 

 

 

 

 

Ηαλοσάρηος 2013 
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