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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
 Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Αναθεώρηση επί τα βελτίω της πορείας της 

Πορτογαλικής Οικονοµίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην  έκθεση της για την κατάσταση και τις 
προοπτικές της πορτογαλικής οικονοµίας που δηµοσίευσε στις 13 Φεβρουαρίου τ.ε αναγνωρίζει 
την σταθερή βελτίωση και πρόοδο που έχει συντελεσθεί τους τελευταίους µήνες (βλ. έγγραφο µας 
ΑΠΦ.2180/8ΑΣ 217/22.02.2017).  Το  2016 ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας ήταν 1,3%, ενώ 
για το τρέχον έτος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6%.Σηµειώνεται ότι οι καλές ειδήσεις όσον 
αφορά την ανάπτυξη προήλθαν από τις επιδόσεις των δύο τελευταίων τριµήνων του 2016 (1,9% το 
τελευταίο τρίµηνο του έτους)  λόγω της αύξησης της εγχώριας ζήτησης, συµπαρασύροντας σε 
ανάκαµψη τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Ο τουριστικός τοµέας είχε την θετικότερη 
επίδραση στο ΑΕΠ καθώς ο εισερχόµενος τουρισµός αυξήθηκε κατά 11% συγκριτικά µε το 
προηγούµενο έτος. Το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης ήταν  2,3%. Όσον αφορά το ∆ηµόσιο 
Χρέος ανήλθε σε 130,5% του ΑΕΠ το 2016 λόγω ανακεφαλαιοποίησης της κρατικής τράπεζας 
Caixa Geral de Depositos, ενώ αναµένεται να µειωθεί σε 129,9% το 2017. 
 

   Αύξηση Εξαγωγών Πορτογαλίας.  Αξιοσηµείωτο δυναµισµό εµφανίζουν οι εξαγωγές και 
παρά την αύξηση του εργατικού κόστους των τελευταίων µηνών, τάση που παρατηρείται τα 
τελευταία έτη. Ιδιαίτερη δυναµική εµφανίζουν τόσο κλάδοι παραδοσιακοί, πχ τρόφιµα –ποτά, 
υποδηµατοποιία όσο και τοµείς της µεταποίησης και της υψηλής τεχνολογίας. Σηµειώνεται ότι οι 
εξαγωγές πορτογαλικών υποδηµάτων στην Κίνα έχουν 20πλασιαστει τα τελευταία 10 χρόνια και 
από εξαγωγές 650 χιλ. ευρώ το 2006 έχουν ανέλθει γύρω στα 12 εκ. ευρώ, καθιστώντας την 
Πορτογαλία τον 5 προµηθευτή προϊόντων υποδηµατοποιίας στην χώρα. 
 

 Ενίσχυση της απασχόλησης και πτώση της ανεργίας. Εκεί όµως που υπάρχουν οι πιο 
αισιόδοξες οικονοµικές προβλέψεις είναι στον τοµέα της απασχόλησης καθώς η ανεργία µειώθηκε 
στο 10,2%  το 2016, αναµένεται να κινηθεί σε 10% το 2017 και να πέσει σε µονοψήφιο αριθµό 
9,4% το 2018. Σηµειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η Λισσαβώνα τείνει να γίνει ευρωπαϊκό 
κέντρο παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως, λόγω του εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού στον 
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τοµέα της πληροφορικής, των καλών υποδοµών στις ευζωνικές συνδέσεις διαδικτύου και του 
ανταγωνιστικού εργατικού κόστους. Το αρνητικό είναι ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων, παρά 
την µείωση εξακολουθεί και είναι υψηλό, ενώ ο βασικός µισθός είναι από τους χαµηλότερους 
στην Ευρώπη και δεν υπερβαίνει τα 580 ευρώ/µήνα. 
 

 Άνοδος επιτοκίων δανεισµού 10ετών οµολόγων. Το υψηλό δηµόσιο χρέος, ασκεί πίεση στην 
διαβάθµιση της Πορτογαλίας, στους οίκους αξιολόγησης και είχε ως αποτέλεσµα την άνοδο του 
επιτοκίου των 10ετών οµολόγων το τελευταίο διάστηµα στο 4%. Το υψηλό δηµόσιο χρέος 
τροφοδοτείται από τις διαθρωτικές αδυναµίες του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος παραµένει 
ευάλωτος, λόγω χαµηλής ρευστότητας, χαµηλής ποιότητας στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, 
χαµηλών περιθωρίων κέρδους, συσσωρευµένων µη εξυπηρετούµενων δανείων και υψηλού χρέους 
των επιχειρήσεων.  
Β. ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 

  Η Πορτογαλία καταλαµβάνει την 8η θέση όσον αφορά την απορρόφηση κοινοτικών 
κονδυλίων. Σηµειώνεται ότι αν και κατά την έναρξη της προγραµµατικής περιόδου υπήρξαν 
καθυστερήσεις το τελευταίο διάστηµα έχει εντατικοποιηθεί ο ρυθµός απορρόφησης των 
κονδυλίων.  Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία παρέχουν κονδύλια συνολικού ύψους 20 δις για 
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Η Πορτογαλία έχει δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην 
ενίσχυση της βιοµηχανίας, την καινοτοµία και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και αναµένεται να 
διατεθούν κονδύλια άνω των 4,5 δις για την ενίσχυσή τους, τα µισά εκ των οποίων προέρχονται 
από ευρωπαϊκούς πόρους. Το πρόγραµµα για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας (Βιοµηχανία 4.0) 
αναµένεται να χρηµατοδοτήσει 50 χιλ. επιχειρήσεις έως το 2020. Στόχος του προγράµµατος είναι 
να αυξηθεί η συµµετοχή της µεταποίησης στην οικονοµία δηµιουργώντας νέες θέσεις 
απασχόλησης αλλά και προσελκύοντας ξένες επενδύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα επένδυσης 
υψηλής τεχνολογίας είναι η ανάπτυξη του εργοστασίου της γαλλικής αυτοκινητοβιοµηχανίας PSA 
στην περιοχή Mangualde για την κατασκευή οχηµάτων πόλης µε τεχνολογίες ροµποτικής. 
 

 Επενδυτικό ενδιαφέρον του Ιράν σε Πορτογαλία.  Οι πορτογαλικές αρχές βρίσκονται σε 
συνοµιλίες µε Ιρανούς παράγοντες για δηµιουργία κόµβου φυσικού αερίου στο λιµάνι του 
Alentejo, στην Ν. Πορτογαλία µε σκοπό την επανεξαγωγή του σε Αφρικανικές χώρες. Η Ιρανική 
επιχειρηµατική οµάδα OPEX παρευρέθηκε στην Πορτογαλία προκειµένου να  αξιολογήσει τον 
λιµένα και την σκοπιµότητα εγκατάστασης του κόµβου. Σηµειώνεται επίσης το ιρανικό 
ενδιαφέρον για συνεργασία µε πορτογαλικές φαρµακοβιοµηχανίες, µε εταιρείες κοινωνικής 
ασφάλισης και µε την πολιτική αεροπορία, δηµιουργώντας απευθείας πτήσεις από Λισσαβώνα 
προς Τεχεράνη.  
 

  Επενδύσεις σε Λιµενικό και Ναυτιλιακό τοµέα. Η υπουργός Θαλάσσιας Οικονοµίας, κα Ana 
Paula Vitorino ανακοινώσε πρόγραµµα επενδύσεων στον τοµέα των λιµενικών υποδοµών που 
αποσκοπεί να αυξήσει κατά 200% την δυναµικότητα διαχείρισης και υποδοχής 
εµπορευµατοκιβωτίων στα λιµάνια της χώρας. Το σχέδιο προβλέπει εµβάθυνση λιµένων και 
δηµιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων. Το συνολικό πακέτο ανέρχεται σε 2,5 δις ευρώ και θα έχει 
χρονική διάρκεια δεκαετίας. Το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων θα απορροφηθεί  από τον 
εµπορευµατικό σταθµό στον Λιµένα Barreiro κοντά στην Λισσαβώνα. Σηµειώνεται ότι το 
τελευταίο διάστηµα παρατηρείται αναζωογόνηση του πορτογαλικού ναυτιλιακού κλάδου τόσο 
στον ναυπηγοεπισκευαστικό τοµέα όσο και στην νηολόγηση πλοίων ξένων χωρών µε πορτογαλική 
σηµαία. Ιδιαίτερα ελκυστικό εµφανίζεται το νηολόγιο της Μαδέρας  που σηµειώνει αξιοσηµείωτη 
ανάπτυξη.  Στόχος της Πορτογαλίας είναι να αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο και εναλλακτικό 
προορισµό για πλοιοκτήτες ύστερα από τους κανονισµούς της ΕΕ σχετικά µε  φορολογική 
επιβάρυνση µε βάση το tonage.  Επισηµαίνεται ότι οι πορτογαλικές αρχές πρόκειται να προβούν 
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σε µελέτη για την ανάπτυξη του ναυτιλιακού τοµέα λαµβάνοντας υπόψη τον διεθνή ανταγωνισµό 
και µελετώντας περιπτώσεις άλλων χωρών όπως η Ελλάδα, Μάλτα και η Ολλανδία.  
 

 Εξελίξεις σε Τραπεζικό Τοµέα. Η Τράπεζα BCP ανακοινώσε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου κατά 1,3 δις, Ο κ. Nuno Amado, πρόεδρος της BCP αναφέρει ότι στόχος είναι να 
επιστρέψει ο Όµιλος σε κερδοφορία έως το 2018. Επίσης η  Caixa Geral de Depositos ξεκίνησε 
στις 4 Ιανουαρίου τ.ε. διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης ύψους 1,4 δις ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος 
της ανακεφαλαιοποίησης προέρχεται από δηµόσιους πόρους σε µια προσπάθεια της κυβέρνησης 
να στηρίξει την εξυγίανση της Τράπεζας που είναι η µεγαλύτερη της χώρας. Επίσης η τρίτη 
µεγαλύτερη Τράπεζα – Novo Banco βρίσκεται σε στάδιο διαπραγµατεύσεων µε τον Καναδικό 
Όµιλο LoneStar για την ιδιωτικοποίηση της. 
 

 Οι πετρελαϊκές εταιρείες Eni και Galp πήραν άδεια από την αρµόδια διεύθυνση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος για υποθαλάσσιες έρευνες στην περιοχή του Alentejo στην Ν. 
Πορτογαλία για εξεύρεση πετρελαϊκών κοιτασµάτων. Οι γεωτρήσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
εντός 60 ηµερών. Σηµειώνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εξεύρεση κοιτασµάτων.  Η 
Eni είχε ζητήσει άδεια για πρώτη γεώτρηση, τον Απρίλιο του 2016, 46 χιλιόµετρα από την περιοχή 
Costa Vicentina, διαδικασία η οποία διεκόπη, λόγω διαδήλωσης κατοίκων της περιοχής που 
αντιτίθενται  στην εκµετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο πρωθυπουργός κ. 
Antonio Costa δήλωσε ότι δεν επιθυµεί την καθυστέρηση των ερευνών καθώς τυχόν 
καθυστερήσεις θα αποδοθούν στο κράτος και θα αποτελέσουν παραβίαση της συµφωνίας µε τις 
πετρελαϊκές εταιρείες.  
 

  Η Πορτογαλία υπέβαλε περισσότερες από 6.500 αιτήσεις για χρηµατοδότηση του 
προγράµµατος Hoirizon 2020 (∆ιασύνδεση Πανεπιστηµίων Αγοράς) που αναλογεί στο 70% του 
συνόλου (9400) των σχεδίων που υποβλήθηκαν σε όλη το προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 
του Horizon (2007-2013). Το ποσοστό έγκρισης στο πρόγραµµα ανέρχεται σε 13,4%, που είναι 
υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (12,6%). Όσον αφορά τους τοµείς χρηµατοδότησης η 
συντριπτική πλειοψηφία αποτελεί προγράµµατα στην ενέργεια 40 εκ. ευρώ, στην  πληροφορική 37 
εκ. ευρώ, στη Νανοτεχνολογία - Βιοτεχνολογία  34 εκ. ευρώ. Επισηµαίνεται ότι τα περισσότερα 
πανεπιστήµια της χώρας διαθέτουν εξειδικευµένα γραφεία για την υποβολή προγραµµάτων προς 
χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. 
 

 Πορτογαλικό καθεστώς προσέλκυσης επενδύσεων/ Πρόγραµµα χορήγησης θεωρήσεων 
εισόδου για επενδυτικούς σκοπούς (Χρυσή Βίζα). Το καθεστώς χορήγησης προσωρινής άδειας 
παραµονής παρέχεται σε αλλοδαπούς επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα τουλάχιστον 500.000 
ευρώ, ή  εισάγουν κεφάλαια τουλάχιστον 1εκ.ευρώ, ή  δηµιουργούν τουλάχιστον 10 θέσεις 
εργασίας (βλ.έγγραφό µας ΑΠΦ. 2180/7/ΑΣ188/ 14.02.2017). Μέχρι σήµερα και από την έναρξη 
του προγράµµατος χρυσών θεωρήσεων, τον Οκτώβριο του 2012, έχουν χορηγηθεί 4.423 
θεωρήσεις για επενδυτικούς σκοπούς, εκ των οποίων 2 το 2012, 494 το 2013, 1.526 το 2014, 766 
το 2015 και 1414 το 2016. Σηµειώνεται ότι τους τελευταίους µήνες παρατηρείται σηµαντική 
αύξηση των αιτήσεων και των χορηγήσεων που µόνο τον Ιανουάριο 2017 έφτασε στις 221 άδειες 
παραµονής. Το συνολικό ποσό των εισερχόµενων κεφαλαίων ανήλθε σε 2,7 δις ευρώ µε την 
συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών να κατευθύνεται στην αγορά ακινήτων, περίπου  2,4 δις 
και 300 εκ.ευρώ σε άλλες επενδυτικές δράσεις. Όσον αφορά την εθνικότητα των δικαιούχων, 
αυτές κατανέµονται ως εξής: 3.154 Κινέζοι, 282 Βραζιλιάνοι, 159 Ρώσοι, 148 Νοτιοαφρικανοί, 80 
Λιβανέζοι.  
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 Εκθεσιακές Εκδηλώσεις σε Πορτογαλία το 2017. Οι σηµαντικότερες διεθνείς εκθέσεις 
στην Πορτογαλία το 2017 στους τοµείς τουρισµού, ναυτιλίας, νέων τεχνολογιών και 
αγροτοδιατροφής είναι: ∆ιεθνής Τουριστική Έκθεση BTL, Λισσαβώνα 15-19 Μαρτίου 2017. 
Αποτελεί την σηµαντικότερη στον κλάδο στην  Πορτογαλία στην οποία συµµετέχουν πάνω από 
1000 εκθέτες (εκ των οποίων το 20% από το εξωτερικό), µε πάνω από 36 εθνικές συµµετοχές, 
προσελκύοντας άνω των 68 χιλ. επισκεπτών. Alimentaria, Λισσαβώνα 23-25 Μαΐου 2017. 
Αποτελεί την σηµαντικότερη έκθεση στον χώρο των τροφίµων και της εστίασης στην Πορτογαλία 
µε άνω των 800 εκθετών ενώ έχει µεγάλη επισκεψιµότητα. Η συµµετοχή στην εν λόγω έκθεση 
δύναται να αποτελέσει µια σηµαντική ευκαιρία ανάδειξης των ελληνικών διατροφικών προϊόντων 
που θα µπορούσαν να έχουν  προοπτικές στην πορτογαλική αγορά, όπως παραδοσιακά ελληνικά 
τρόφιµα -  πλην ελαιολάδου και οίνων- ιχθυηρά, ελιές ΠΟΠ, βιολογικά όσπρια, γλυκά του 
κουταλιού και µαρµελάδες, παραδοσιακό ελληνικό µέλι, παραδοσιακά γλυκίσµατα, παραδοσιακές 
πίτες, προµαγειρεµένα γεύµατα, τυριά ΠΟΠ, ελληνικό γιαούρτι, φέτα, κλπ. Οcean Business 

Week-∆ιεθνής Έκθεση και Συνέδριο Θαλάσσιας Οικονοµίας, Λισσαβώνα, Ιούνιος 2017. 
Αποτελεί διοργάνωση της Ένωσης Βιοµηχανιών Πορτογαλίας (AIP) υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Θαλάσσης. Σε εν λόγω Έκθεση συµµετέχουν εταιρείες και κλαδικοί φορείς (σε τοµείς 
ναυτιλίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ναυτικής 
ασφάλειας, υπεράκτιων κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, θαλάσσιων ορυκτών, 
τηλεπικοινωνιών, τουρισµού και ναυτικών αθληµάτων, καθώς και ψηφιακών εφαρµογών. 
WebSummit, Λισσαβώνα 6-9 Νοεµβρίου 2017, που αποτελεί µία εκ των σηµαντικότερων 
εκδηλώσεων στην Ευρώπη που εστιάζει στην τεχνολογία, την επιχειρηµατικότητα και την 
καινοτοµία. 
 

Γ .∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 ∆ιµερές Εµπόριο Αγαθών/ Ελληνικές Εξαγωγές. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 σηµείωσαν 
αύξηση κατά 8% συγκριτικά µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους  Συγκεκριµένα ανήλθαν 
σε 137,7 εκ. ευρώ έναντι 127,4 εκ. ευρώ το 2015 αποτελώντας το 0,66% του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών. 
 

 ∆ιµερείς Συµφωνίες Οικονοµικής Συνεργασίας. Από τον Απρίλιο 2016 η ελληνική 
πλευρά έχει διαβιβάσει σχέδιο MoU Οικονοµικής Συνεργασίας των δύο χωρών. Το κείµενο είναι 
ακόµη σε στάδιο επεξεργασίας και αναµένεται απάντηση από την πορτογαλική πλευρά. Επίσης οι 
δύο πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας κειµένου ∆ιµερούς Συµφωνίας στον 
τοµέα του Τουρισµού και αναµένεται να είναι έτοιµο για υπογραφή τους ερχόµενους µήνες. 
 

 Επιχειρηµατική Συνεργασία - Ενδιαφέρον για εισαγωγές ελληνικών νηµάτων από την 
εταιρεία COTTONOÁSIS UNIPESSOAL,LDA (TELEF/FAX: +351-22-6002202 , MOBILE 
:+ 351 937520347,  E-MAILS: : alice.cottonoasis@gmail.com ;alichelen@gmail.com, skype: 
santrade,lda). Σηµειώνεται ότι ανωτέρω αίτηµα έχει αναρτηθεί στην πύλη Agora 
(www.agora.mfa.gr) του Υπουργείου Εξωτερικών.     
 

 


