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Οι ισπανικές εξαγωγές προς την Πορτογαλία αυξάνονται λόγω του Brexit 

Με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πορτογαλία θα 
αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ισπανίας στον κόσμο, μετά τη Γερμανία και 
τη Γαλλία, οι οποίες, έως τώρα, απορροφούν το 26% των συνολικών ισπανικών 
εξαγωγών. Οι ισπανικές εξαγωγές στην Πορτογαλία ξεπέρασαν για πρώτη φορά στην 
ιστορία τα 20 δις ευρώ το 2017, αντιπροσωπεύοντας το 7,2% των συνολικών πωλήσεων 
αγαθών σε άλλες χώρες. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
μειώθηκαν στα 18,74 δις, φθάνοντας στα επίπεδα του 2015, με ποσοστό 6,7% επί του 
συνόλου. Μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2018, οι πορτογαλικές και ισπανικές 
εξαγωγές παρέμειναν σε παρόμοια ποσοστά.  

Ο κ. Luis Moura, οικονομικός και εμπορικός σύμβουλος της Πρεσβείας της Πορτογαλίας 
στην Ισπανία και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ξένων Επενδύσεων και 
Εμπορίου της Πορτογαλίας (AICEP) ανέφερε σε εδώ δημοσιογραφικές πηγές ότι το 2017, 
16.000 ισπανικές εταιρείες εξήγαγαν προϊόντα και υπηρεσίες στην Πορτογαλία και 6.700 
πορτογαλικές εταιρείες εξήγαγαν στην Ισπανία. Στην τελευταία περίπτωση, ήταν 1.200 
περισσότερες από το προηγούμενο έτος, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση ύψους 
20%. Στην πραγματικότητα, η Ισπανία πωλεί περισσότερο στην Πορτογαλία από ό, τι στη 
Λατινική Αμερική συνολικά. 

Ο λόγος για την εκθετική πρόοδο των ισπανικών πωλήσεων στην Πορτογαλία είναι η 
ασταμάτητη ανάπτυξη των δύο πιο σημαντικών τομέων για τις ισπανικές εξαγωγές 
(δημόσια αγαθά και αυτοκίνητα), δεδομένου ότι είναι μεταξύ αυτών που αντιπροσωπεύουν 
το ένα τρίτο των συνολικών πωλήσεων αγαθών σε άλλα χώρες. Έκθεση που εκδόθηκε 
από τον Οργανισμό Ξένων Επενδύσεων και Εμπορίου της Πορτογαλίας (AICEP), τον 
αρμόδιο κρατικό φορέα γραφείο για την προώθηση των επενδύσεων στη χώρα και των 
εξαγωγών στο εξωτερικό, αναδεικνύει την ισχυρή ανάπτυξη που καταγράφεται στην 
Πορτογαλία.  

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει τις θετικές προοπτικές για τον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς και την αναδυόμενη βιομηχανία εξαρτημάτων αυτοκινήτων. 
Σύμφωνα με την έκθεση, κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
όπως η Mercedes-Benz, η BMW, η Volvo, η Audi και η Ferrari έχουν επιλέξει την 
Πορτογαλία ως τόπο παραγωγής των εξαρτημάτων των αυτοκινήτων τους, με αποτέλεσμα 
σήμερα να υπάρχουν 400 περισσότερες  εταιρείες που παράγουν εξαρτήματα στην 
Πορτογαλία. Μεταξύ των εταιρειών αυτών βρίσκονται και οι ισπανικές Gestamp, Ficosa και 
Grupo Antolín. 

Ο άλλος σημαντικός τομέας που υποστηρίζει τις αυξανόμενες εμπορικές σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών είναι αυτός των δημόσιων αγαθών. Στην περίπτωση της Ισπανίας, είναι ο 
τομέας που συμβάλλει περισσότερο στις εξαγωγές (19,7% επί του συνόλου) και στις 
εισαγωγές (20,6% επί του συνόλου). Η πορτογαλική βιομηχανία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος 
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παραγωγός  καλουπιών με έγχυση πλαστικού στην Ευρώπη ενώ κατέχει την 8η θέση στον 
κόσμο. Η Ισπανία είναι ο πρώτος πελάτης και τα κομμάτια χρησιμεύουν για την προμήθεια 
πλαστικών, χημικών και χαρτιού. Επίσης, οι στατιστικές πληροφορίες δείχνουν ότι η κύρια 
βιομηχανία που εξυπηρετεί τα πορτογαλικά καλούπια είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, η 
οποία έχει ξεπεράσει το 14% της συνολικής παραγωγής.  

Ο καλός τόνος των εμπορικών σχέσεων μεταφέρθηκε, επίσης, στον τομέα των 
επενδύσεων. Στα τέλη του 2017, 2.040 ισπανικές εταιρείες δραστηριοποιούνταν στην 
Πορτογαλία, σύμφωνα με το ισπανό-πορτογαλικό εμπορικό επιμελητήριο. Ο αριθμός 
αυξήθηκε το 2018, κυρίως λόγω της επιθυμίας των εταιρειών να εισέλθουν στην 
πορτογαλική αγορά ακινήτων. Στην πραγματικότητα, η Πορτογαλία είναι η χώρα που 
φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό ισπανικών θυγατρικών στο εξωτερικό, με το 13% του 
συνόλου. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός τομέας είναι αυτός των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής, με ισχυρή παρουσία ισπανικών εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση 
υπογραμμίζει την έντονη παρουσία ισπανικών εταιρειών στο πορτογαλικό έδαφος.  

 


