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Πορτογαλικό Πρόγραμμα Εξωστρέφειας με προοπτική έως το 2030. 

 
 

Εγκρίθηκε, στις 23 Ιουλίου 2020, από το πορτογαλικό Υπουργικό 
Συμβούλιο το εν θέματι πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και τη διεθνοποίηση της πορτογαλικής οικονομίας. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους όπως η   επέκταση της 
βαρύτητας του εξαγωγικού τομέα της οικονομίας, κυρίως των εξαγωγών 
προϊόντων, κατά 20% - 25%, την επόμενη δεκαετία και έως το 2030. 
Συγχρόνως το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσέκλυση Ξένων 
Αμέσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) κατά 4% ετησίως. Οι προτεραιότητες του εν 
λόγω προγράμματος είναι η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η 
αύξηση του αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η διαφοροποίηση των 
εξαγωγικών αγορών, η αύξηση του όγκου των ΞΑΕ στην Πορτογαλία, η 
ενίσχυση των πορτογαλικών άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό και η 
αύξηση της εθνικής προστιθεμένης αξίας. 
 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία βασικά μέτρα: α) την αναβάθμιση 
του εμπορικού σήματος της Πορτογαλίας το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλα τα 
αγαθά και υπηρεσίες σε συνεργασία με τον αρμόδιο Πορτογαλικό Φορέα 
Προώθησης Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (AICEP) και τον 
Πορτογαλικό Οργανισμό Τουρισμού, β) την ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων στη χώρα - επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 
εργαζόμενους αποτελούν το 90% -  μέσω κατάρτισης του ανθρώπινου 
δυναμικού προκειμένου να  υπάρξει εξοικείωση  με τις πρακτικές και την 
κουλτούρα του διεθνούς εμπορίου για να ενδυναμωθεί η εξαγωγική τους βάση 
και γ) την εφαρμογή χρηματοδοτικής γραμμής στήριξης των εξαγωγών μέσω 
της απαλλαγής της φορολόγησης που επιβάλλεται στην  ασφάλιση 
εξαγωγικών πιστώσεων, με την εγγύηση του δημοσίου, μέτρο το οποίο 
προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2020. 
 
 Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε έξι τομείς παρέμβασης: α) 
Business and Market Intelligence, β) Εκπαίδευση και προσόντα ανθρώπινου 
δυναμικού, γ)Χρηματοδότηση, δ) Υποστήριξη για την προσέγγιση ξένων 
αγορών και την προσέλκυση επενδύσεων στην Πορτογαλία, ε) 
Αναγνωσιμότητα των πορτογαλικών προϊόντων στις ξένες αγορές μέσω 
προώθησης του εθνικού σήματος “Portugal” και στ) Ενίσχυση της πολιτικής 
εξαγωγών μέσω της αντιμετώπισης διαφόρων προσκομμάτων-  εμποδίων 
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(επιβαρύνσεις κ.α.) Επίσης προβλέπονται ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων από την πανδημία του Covid-19. 
 
 Συγχρόνως, εγκρίθηκε και το «Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων της 
Πορτογαλικής Διασποράς» το οποίο αποσκοπεί: α) στην εκμετάλλευση του 
τεράστιου δυναμικού της πορτογαλικής ομογένειας ώστε αυτή να συμβάλλει 
στην διεθνοποίηση της πορτογαλικής οικονομία και β) στην προσέλκυση 
επενδύσεων από τους ομογενείς του εξωτερικού στην χώρα. Στο πλαίσιο 
αυτό προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:  
 

α)  υποστήριξη των ομογενών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα, 
β) υποστήριξη των επενδύσεων των ομογενών στην Πορτογαλία και μέσω 
της Ομογένειας την αύξηση των ΞΑΕ,  
γ)  παροχή ειδικών κινήτρων για την εγκατάσταση των ομογενών και των 
επιχειρήσεων τους στην λιγότερο ανεπτυγμένη πορτογαλική ενδοχώρα 
μέσω χρηματοδοτικών κινήτρων και 
δ) να καταστεί η πορτογαλική ομογένεια ένας σημαντικός παράγοντας για 
την προώθηση της εξωστρέφειας της οικονομίας. 

 
 Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Eurico Brilhante Dias,  αρμόδιος για την 
Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση  της Οικονομίας,  τόνισε ότι το ανωτέρω 
πρόγραμμα θα συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών από το 
44% του ΑΕΠ που ήταν το 2019 στο 53% το 2030.  
 
Σημειώνεται ότι το εξωτερικό εμπόριο της Πορτογαλίας τα τελευταία έτη 
ακολουθεί σταθερή ανοδική πορεία. Παραδοσιακά είναι ελλειμματικό όσον 
αφορά το εμπόριο αγαθών και πλεονασματικό όσον αφορά τo εμπόριο 
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το 2019 οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 59,9 δις 
ευρώ και οι εισαγωγές αγαθών σε 80,3 δις ευρώ. Το εμπορικό έλλειμμα 
ανήλθε σε -20,4 δις ευρώ. Αντίστοιχα οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν σε 
35,2 δις ευρώ,  λόγω της σημαντικής επίδρασης του τουρισμού, ενώ οι 
εισαγωγές ήταν  17,7 δις ευρώ. Το πλεόνασμα στις υπηρεσίες ανήλθε σε 17,4 
δις ευρώ, το οποίο όμως δεν επαρκεί για να καλύψει το εμπορικό έλλειμμα 
εμφανίζοντας έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (αγαθά και 
υπηρεσίες). Επίσης, το συνολικό απόθεμα των ΞΑΕ έχει αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία έτη και στα τέλη του 2019, ανήλθε σε 143 δις ευρώ. Εντούτοις, η 
κρίση της πανδημίας αναμένεται να αντιστρέψει την αυξητική τάση των 
εξαγωγών καθώς υπολογίζεται ότι το 2020 θα υπάρξει μείωση τους κατά 
16%. 


