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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η πορτογαλική 

οικονομία μετά από τρία χρόνια ύφεσης κατέγραψε το 2014 ανάπτυξη της τάξης του 0,9% 
(σε όρους όγκου). Η επίδοση αυτή της πορτογαλικής οικονομίας το 2014 ανταποκρίνεται στην 

πρόβλεψη της Τράπεζας της Πορτογαλίας, ενώ βρίσκεται οριακά χαμηλότερα από την πρόβλεψη 

της πορτογαλικής Κυβέρνησης και της Ε.Επιτροπής, η οποία κυμαινόταν σε 1%. Η οριακή 

απόκλιση από τον στόχο οφείλεται στην επίδοση του τελευταίου τριμήνου 2014, οπότε η 

ανάπτυξη επιβραδύνθηκε. Συγκεκριμένα, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2014, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 

0,7%, με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ήτοι 1%, 0,9%, 1,1%. Σε όρους 

διαδοχικών τριμήνων, το τελευταίο τρίμηνο 2014 το πορτογαλικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5%. Η 

επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης κατά το τελευταίο τρίμηνο οφείλεται, σύμφωνα με την 

Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, στην μικρότερη συνεισφορά της εσωτερικής ζήτησης, και 

συγκεκριμένα της ιδιωτικής κατανάλωσης. Πάντως, η επίδοση της πορτογαλικής οικονομίας το 

2014 κυμαίνεται ακριβώς στον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης (0,9%). 

 Αύξηση κατέγραψε το 2014 το έλλειμμα στο ισοζύγιο διεθνούς εμπορίου αγαθών της 

Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 926εκ.ευρώ, ανερχόμενο 

συνολικά σε 10,6δις ευρώ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9%, με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος, οπότε είχαν αυξηθεί κατά 4,5%. Μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι 

εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ (+4,9%), ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 1,3%. 

Αντίθετα, μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος εμφάνισαν οι εισαγωγές, οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά 3,2%, έναντι 0,9% το 2013. Πάντως το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 

παραμένει θετικό, χάρις στην επίδοση του τομέα των υπηρεσιών που καταγράφει ανοδική πορεία. 

Σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 11μηνου 2014, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και 

υπηρεσιών καταγράφει πλεόνασμα 508εκ.ευρώ, αν και συρρικνωμένο σε σχέση με το πρώτο 

11μηνο 2013 οπότε ανερχόταν σε 1,04δις ευρώ. 
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 Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο πλέον εφαρμόζεται και για την 

Πορτογαλία εφόσον δεν τελεί υπό Μνημόνιο, η Ε.Επιτροπή έθεσε, μεταξύ άλλων χωρών, την 

Πορτογαλία υπό καθεστώς ειδικής παρακολούθησης εξαιτίας υπερβολικών 

μακροοικονομικών ανισορροπιών. Συγκεκριμένα, στην έκθεσή της για την πορτογαλική 

οικονομία, η Ε.Επιτροπή θεωρεί ότι η Πορτογαλία αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες, οι 

οποίες απαιτούν την υιοθέτηση αποφασιστικών μέτρων πολιτικής και ειδική παρακολούθηση. 

Αποφαίνεται ότι, «παρά τη σημαντική πρόοδο που επετεύχθη κατά την διάρκεια του 

προγράμματος, τόσο όσον αφορά την οικονομική προσαρμογή όσο και τις πολιτικές, 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα υψηλά επίπεδα χρέους, 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και σε διάφορους κλάδους, και χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής. Υπάρχουν, επίσης, ισχυρές πιέσεις απομόχλευσης σε ένα πλαίσιο χαμηλής ανάπτυξης, 

χαμηλού πληθωρισμό και υψηλών ποσοστών ανεργίας». 

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε την Έκθεση του τεχνικού κλιμακίου του 

αναφορικά με την μεταμνημονιακή πορεία της πορτογαλικής οικονομίας, σε συνέχεια του 

πρώτου επιτόπιου μεταπρογραμματικού ελέγχου (post-programme monitoring), ο οποίος 

ολοκληρώθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2014. Το ΔΝΤ επαναλαμβάνει την επιτυχή ολοκλήρωση του 

Μνημονίου, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων την επάνοδο σε ρυθμούς ανάπτυξης, την μείωση της 

ανεργίας, την συντελεσθείσα δημοσιονομική προσαρμογή, την επίτευξη πλεονάσματος στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την ανάκτηση της αξιοπιστίας στις διεθνείς χρηματαγορές. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την Έκθεση, το ΔΝΤ εμμένει στον προβληματισμό που είχε διατυπώσει και 

σε σχετική δήλωση μετά την ολοκλήρωση της αποστολής. Επισημαίνει την εσωτερική ζήτηση 

(και δη ιδιωτική κατανάλωση) ως κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης και προβλέπει για το 2015 

μηδενική συνεισφορά της καθαρής εξωτερική ζήτησης στην ανάπτυξη. Επίσης, με δεδομένο το 

πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, το ΔΝΤ θεωρεί 

πρόωρη την λήψη μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης (μείωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

και νομικών προσώπων) από την πορτογαλική Κυβέρνηση και εκφράζει τον προβληματισμό του 

για την δυνατότητα επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων το 2015. Εκτιμά ότι, παρά τους 

νομικούς περιορισμούς και την αύξηση της πολιτικής πίεσης λόγω επερχόμενων εκλογών, είναι 

απαραίτητα επιπλέον μέτρα βραχυπρόθεσμα, με ενδεικτική αναφορά σε απομάκρυνση δημοσίων 

υπαλλήλων μέσω εθελουσίας εξόδου, επανεκπαίδευση και κινητικότητα στον δημόσιο τομέα, 

αναθεώρηση των μισθολογίων και των επιδομάτων και περικοπές κοινωνικών δαπανών στα 

υψηλά στρώματα. Επαναλαμβάνει την εκτίμηση ότι το 2015 το πορτογαλικό δημοσιονομικό 

έλλειμμα (χωρίς εφάπαξ-«one-off» μέτρα) θα ανέλθει σε 3,7%  επί του ΑΕΠ (έναντι κυβερνητικής 

πρόβλεψης 2,7%), ενώ η ανάπτυξη θα κυμανθεί σε 1,2% (έναντι κυβερνητικής πρόβλεψης 1,5%). 

Επισημαίνει, τέλος, ότι παρατηρεί επιβράδυνση του ρυθμού εφαρμογής διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, με αναφορές ειδικά στον τομέα της ενέργειας και της εργασίας.  

 Ενεκρίθη το αίτημα της Πορτογαλίας για πρόωρη εξόφληση χρέους έως και 14δις ευρώ 

προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Υπουργό Οικονομικών, 

ήδη εντός του Μαρτίου θα εξοφληθεί χρέος 6δις ευρώ. Ο Πορτογαλικός Οργανισμός Διαχείρισης 

Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Χρέους (IGCP) εκτιμά ότι η πρόωρη εξόφληση χρέους προς το 

ΔΝΤ θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 500-700εκ.ευρώ. Εν τω μεταξύ, ο IGCP, στο 

πλαίσιο της τακτικής εξόδου στις αγορές, εξέδωσε στα μέσα Φεβρουαρίου ομολόγα 10ετούς 

ωρίμανσης, συνολικής αξίας 1,25δις ευρώ, με την ζήτηση να υπερκαλύπτει (1,82 φορές) την 

προσφορά. Το επιτόκιο κυμάνθηκε σε 2,5062% έναντι 2,92% κατά την αντίστοιχη τελευταία 

δημοπρασία του περασμένου Ιανουαρίου. Πάντως, το πορτογαλικό δημόσιο χρέος ανήλθε το 2014 

σε 224,477δις ευρώ ήτοι 128,7% επί του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 0,7μονάδα σε σχέση με το 2013, 

οπότε είχε ανερχόταν σε 219,225δις ευρώ ήτοι 128% επί του ΑΕΠ. Στο τέλος δε του τρίτου 

τριμήνου του 2014 το δημόσιο χρέος είχε σκαρφαλώσει σε 131,4% επί του ΑΕΠ. 
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 Το ποσοστό ανεργίας στην Πορτογαλία ανήλθε το 2014 σε 13,9%, έναντι 16,2% το 2013. Ο 

άνεργος πληθυσμός μειώθηκε κατά 15,1%, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,6%. Σε όρους 

τριμήνων, το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η ανεργία μειώθηκε σε ετήσια βάση για έκτο συναπτό 

τρίμηνο σε 13,5%. Σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ιανουαρίου, 

η ανεργία κυμάνθηκε σε 13,3%, έναντι 13,6% το περασμένο Δεκέμβριο.  

 Τα τελευταία χρόνια οι διμερείς οικονομικές σχέσεις Πορτογαλίας-Κίνας βαίνουν 

ενισχυόμενες, με την Κίνα να αποτελεί για την Πορτογαλία στρατηγικό στόχο για τις εξαγωγές 

της, αλλά και σημαντική πηγή προσέλκυσης επενδύσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 

στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας Πορτογαλίας, το 2014 οι εξαγωγές πορτογαλικών 

αγαθών στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 27,5% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος, 

ανερχόμενες από 657,7 σε 838,9εκ.ευρώ, την στιγμή που οι πορτογαλικές εξαγωγές συνολικά 

αυξήθηκαν μόλις κατά 1,9%. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της Κίνας σε 

10
ο
 πελάτη των πορτογαλικών εξαγωγών (έναντι της 12

ης
 θέσης που κατείχε το 2013 και 21

ης
 το 

2010), ξεπερνώντας την Βραζιλία. Αύξηση αλλά σε μικρότερο ποσοστό κατέγραψαν και οι 

εισαγωγές της Πορτογαλίας από την Κίνα, ανερχόμενες σε 1,6δις ευρώ (+16,5%). Το ήμισυ των 

πορτογαλικών εξαγωγών της στην Κίνα αφορά αυτοκίνητα και μέρη/εξαρτήματα αυτών (53,4%), 

κατηγορία που εμφανίζει ραγδαία δυναμική, με αύξηση των εξαγωγών το 2014 κατά 62% στον 

επιμέρους κλάδο των επιβατηγών αυτοκινήτων. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία περιλαμβάνει 

βιομηχανικές προμήθειες (35%) και ακολουθούν εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών, τροφίμων-

ποτών και άλλων καταναλωτικών αγαθών. Υπογραμμίζεται ότι το ποσοστό κάλυψης εισαγωγών 

αγαθών από εξαγωγές διπλασιάσθηκε κατά την τελευταία τριετία και ανήλθε το 2014 σε 52,5%, 

έναντι 26% το 2011 και 14,8% το 2010. Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της 

βρετανικής εταιρείας συμβούλων Rhodium, η Πορτογαλία κατατάσσεται, σε βάθος δεκαετίας, 

στην τέταρτη θέση ως ευρωπαϊκός προορισμός των κινεζικών επενδύσεων, μπροστά από πολύ 

μεγαλύτερες οικονομίες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Σύμφωνα με εν λόγω μελέτη, μόνο το 2014 

οι κινεζικές επενδύσεις στην Πορτογαλία ανήλθαν σε 2δις USD, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι 

κυμαίνονται σε 7-10διςUSD. Εξάλλου, το 81% των χρυσών θεωρήσεων (golden visa) σε 

αλλοδαπούς για επενδύσεις σε ακίνητα ή για δημιουργία θέσεων εργασίας έχει χορηγηθεί σε 

Κινέζους υπηκόους, ενώ ακολουθεί η Βραζιλία με ποσοστό 3%. Παράλληλα, κινεζικές εταιρείες 

εμφανίζονται τα τελευταία ιδιαίτερα δραστήριες στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της 

πορτογαλικής κυβέρνησης, με εξαγορά συμμετοχών στον κλάδο της ενέργειας, της ασφάλισης και 

της υγείας, ενώ έχει εκδηλωθεί κινεζικό ενδιαφέρον και για την τράπεζα Novo Banco.   
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Β. ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 Σύμφωνα με τον Πορτογαλικό Σύνδεσμο Κλωστοϋφαντoυργίας&Ένδυσης (ΑTP), το 2014 

σηματοδότησε το καλύτερο έτος της τελευταίας δεκαετίας για τον κλάδο. Την άποψη αυτή 

επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας (σε επεξεργασία 

του Γραφείου ΟΕΥ Λισσαβώνας), βάσει των οποίων το 2014 ο κλάδος συνεισέφερε ποσόν ύψους 

1,105δις ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Συγκεκριμένα, αύξηση κατά 8% εμφανίζουν οι 

πορτογαλικές εξαγωγές, με ελαφρά μεγαλύτερη συνεισφορά του κλάδου της ένδυσης (+8,75%), 

έναντι του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας (+7%). Ανοδική πορεία καταγράφουν, επίσης, οι 

εισαγωγές, με αύξηση κατά 8,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μεγαλύτερη άνοδο 

εμφανίζουν οι εισαγωγές ειδών κλωστοϋφαντουργίας (+13,8%), έναντι των ειδών ένδυσης 

(+4,5%). Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας&ένδυσης που 

εισάγει η Πορτογαλία, σημειώνεται ότι οι τρεις πρώτες κατηγορίες συνιστούν σχεδόν το 64% του 

συνόλου των εισαγωγών του κλάδου. Συγκεκριμένα, ποσοστό 50% αφορά εισαγωγές ενδυμάτων 

(των κεφαλαίων 61,62 της ΣΟ), ενώ το 13,7% αφορά εισαγωγές βαμβακιού. Ακολουθούν, σε 

φθίνουσα σειρά κατά αξία εισαγωγών, οι τεχνητές ίνες (7%), άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη και 

μεταχειρισμένα ενδύματα (3,9%), υφάσματα του Κεφ.59 της Σ.Ο. (3,4%), πλεκτά υφάσματα (3%), 

μαλλί και νήματα αυτού Κεφ.51 Σ.Ο.(2,9%), βάτες-πιληματα και υφάσματα μη υφασμένα-νήματα 

ειδικά (2,2%), τάπητες (1,4%), ειδικά υφάσματα/κεντηματα Κεφ.58 Σ.Ο. (1,35%). Με κριτήριο 

την δυναμική που εμφάνισαν το 2014 οι διάφορες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων του 

κλάδου, ξεχωρίζουν τα πλεκτά υφάσματα, οι εισαγωγές των οποίων κατέγραψαν αύξηση κατά 

22,7%, τα υφάσματα του Κεφ.59 της Σ.Ο. (+17,8%), ενδύματα πλεκτά και μη (+12,5), βάτες-

πιληματα και υφάσματα μη υφασμένα-νήματα ειδικά (+12%), ειδικά υφάσματα/κεντηματα 

Κεφ.58 Σ.Ο. (+6,3%), μαλλί (+4,8%), τάπητες (+3,7%). Την ίδια περίοδο οι πορτογαλικές 

εισαγωγές βαμβακιού και μεταξιού μειώθηκαν κατά 5,2% και 9,2%, αντίστοιχα.  

 Σε όρους διμερούς εμπορίου ειδών ένδυσης&κλωστοϋφαντουργίας Ελλάδος-

Πορτογαλίας, το ισοζύγιο εμφανίζεται το 2014 σχεδόν ισοσκελισμένο, με πλεόνασμα 27χιλ.ευρώ 

υπέρ της Ελλάδος, έναντι πλεονάσματος 1,4εκ.ευρώ το προηγούμενο έτος. Η συρρίκνωση του 

εμπορικού πλεονάσματος της χώρας μας οφείλεται στην αύξηση κατά 20% των πορτογαλικών 

εξαγωγών του κλάδου προς την Ελλάδα, σε συνολικά 8,5εκ.ευρώ, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές 

αντίστοιχα  προς την Πορτογαλία ανήλθαν σε 8,6εκ.ευρώ, στο ίδιο δηλαδή περίπου επίπεδο με το 

2013 (+0,11%). Το μερίδιο της Ελλάδας στην πορτογαλική αγορά του κλάδου κυμαίνεται σε 

0,25%. Το 94% (8εκ.ευρώ) των ελληνικών εξαγωγών του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας&ένδυσης 

στην Πορτογαλία αφορά είδη κλωστοϋφαντουργίας. Σε επίπεδο προϊόντων, το 43% των ελληνικών 

εξαγωγών στην Πορτογαλία, όσον αφορά τον συγκεκριμένο κλάδο, αφορά βαμβάκι. Οι εξαγωγές 

βαμβακιού ανήλθαν το 2014 σε 4 εκ.ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 30% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, ενώ μείωση κατά 30% κατεγράφη στις εξαγωγές συνθετικών/τεχνητών ινών μη 

συνεχών, οι οποίες συνιστούν το 26% των εξαγωγών του κλάδου προς την Πορτογαλία. Οι 

υπόλοιπες ελληνικές εξαγωγές του κλάδου στην Πορτογαλία αφορούν βάτες-

πιλήμματα&υφάσματα μη υφασμένα, νήματα κλπ Κ.56 Σ.Ο. (7,9%), πλεκτά υφάσματα (3,5%), 

είδη ένδυσης, κλπ.   

 Αναδιάταξη προετοιμάζεται στον τραπεζικό τομέα της Πορτογαλίας. Στις 19 

Φεβρουαρίου η ισπανική τράπεζα Caixa Bank, η οποία κατέχει το 44% της πορτογαλικής 

τράπεζας BPI προέβη σε δημόσια προσφορά εξαγοράς της BPI, προσφέροντας 1,329ευρώ ανά 

μετοχή. Ουσιαστικά η Caixa Bank, μεγαλύτερη ισπανική τράπεζα σε δίκτυο καταστημάτων και 

τρίτη μεγαλύτερη σε αγοραία αξία, προσφέρει 1 δις ευρώ για το υπόλοιπο της τράπεζας BPI. Εν 

τω μεταξύ, η BPI έχει εκδηλώσει επισήμως ενδιαφέρον για την εξαγορά της Novo Banco, της 

τράπεζας που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο 2014, μετά τον διαχωρισμό του υγιούς τμήματος της 



ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 

Μάρτιος 2015 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -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 

 

5 

παλαιάς BES (ιστορική και μεγαλύτερη μέχρι πρότινος πορτογαλική τράπεζα) από τα τοξικά 

στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της. (H Novo Banco ανακεφαλαιοποιήθηκε με 4,9δις 

ευρώ και μεταβιβάσθηκε στο εθνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την προοπτική 

την πώλησή της, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο β’ τρίμηνο 2015.) Στην 

περίπτωση που η BPI εξαγοράσει την Novo Banco θα αυξήσει το μερίδιό της στην τραπεζική 

αγορά σε 28%, γενόμενη η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Στην κίνηση αυτή της Caixa Bank 

απήντησε η Isabel dos Santos, κόρη του Προέδρου της Αγκόλα, πλουσιότερη γυναίκα της 

Αφρικής, με εξέχουσα επενδυτική δραστηριότητα στην Πορτογαλία και κάτοχος του 18,6% της 

BPI, μέσω της εταιρείας της Santoro. H Isabel dos Santos με επιστολή της απευθυνόμενη στην 

BPI, την CaixaBank και την μεγαλύτερη ιδιωτική πορτογαλική τράπεζα Millenium BCP πρότεινε 

την συγχώνευση της BPI και της BCP. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η νέα τράπεζα που θα 

προκύψει θα ανήκει σε ποσοστό 21% σε αγκολανικά κεφάλαια, ενώ η θέση της CaixaBank θα 

περιορισθεί σε 13,44%. Παράλληλα, προβληματισμό εξακολουθεί να δημιουργεί η έλλειψη 

κερδοφορίας στον πορτογαλικό τραπεζικό κλάδο, αν και οι ζημίες μειώθηκαν το 2014 σε σχέση με 

το 2013. Η κρατική Caixa Geral de Depósitos κατέγραψε ζημία ύψους 348εκ.ευρώ, η Banif είχε 

απώλειες 295,4εκ.ευρώ, όπως επίσης οι BCP και BPI με ζημία 217,9 και 161,6 εκ.ευρώ 

αντίστοιχα. Αντίθετα η Santander-Totta κατέγραψε κέρδος 193,1 εκ.ευρώ, βελτιώνοντας τους 

λογαριασμούς της κατά 89% σε σχέση με το 2013.   

 Η AEGEAN συνήψε συμφωνία 

συνεργασίας με την πορτογαλική 

εταιρεία αντιπρόσωπο αεροπορικών 

εταιρειών Summerwind, η οποία  

ανέλαβε ως γενικός αντιπρόσωπος 

πωλήσεών της  στην Πορτογαλία. Η 

Summerwind, με γραφεία σε 

Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο και 

Ουρουγουάη, είναι αντιπρόσωπος 

πάνω από 15 αεροπορικών 

εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι 

Singapore Airlines, LAM-Linhas 

Aéreas de Moçambique, Oman Air, 

Air Timor, Blue Air (ρουμανική), 

κ.ά.. 

 Ολοκληρώθηκε η φετινή και 27
η
 διοργάνωση της 

μεγαλύτερης Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης-BTL που 

πραγματοποιείται στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα 

στην Λισσαβώνα. Στην Έκθεση συμμετείχαν 1.050 

εκθέτες (με περίπου 35 εθνικές συμμετοχές, μεταξύ των 

οποίων Τυνησία, Κροατία, Μαρόκο, κ.ά.), 

προσελκύοντας πάνω από 72 χιλιάδες επισκέπτες, εκ των 

οποίων το 50% επαγγελματίες. Την Έκθεση εγκαινίασε ο 

ίδιος ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός κ. Pedros Passos 

Coelho, ο οποίος εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για 

την δυναμική του κλάδου και δήλωσε ότι το 2014 ήταν η 

καλύτερη χρονιά για τον πορτογαλικό τουρισμό. 

Πράγματι, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας της Πορτογαλίας, το 2014 τα έσοδα από τον 

τουρισμό αυξήθηκαν κατά 12,4% σε 10,393δις ευρώ. 

 Τον προσεχή Μάιο θα λάβει χώρα ο 5
ος

 Διεθνής Διαγωνισμός Εξαιρετικού Παρθένου 

Ελαιολάδου, στην πόλη Beja της Πορτογαλίας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 

32
ης

 Αγροτικής Έκθεσης OVIBEJA (29 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2015). Ο διαγωνισμός 

διοργανώνεται από τους φορείς ACOS (Aγρότες του Νότου) και Οίκος Ελαιολάδου (Ένωση 

Ελαιοπαραγωγών Πορτογαλίας), με την υποστήριξη του Πορτογαλικού Υπουργείου Γεωργίας και 

διεξάγεται ενώπιον διεθνούς κριτικής επιτροπής που αποτελείται από πιστοποιημένους από το 

Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου γευσιγνώστες ελαιολάδου, προερχόμενους από την Πορτογαλία, 

την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Χιλή, την Τυνησία, κ.α..  Κατά την περυσινή 

διοργάνωση συμμετείχαν στον διαγωνισμό 100 ελαιόλαδα από όλον τον κόσμο (Ισπανία, 

Πορτογαλία, Ιταλία, Χιλή, Ελλάδα, Σλοβενία, Ουρουγουάη, Γερμανία, κ.ά.) , τα οποία 

διαγωνίστηκαν στις κατηγορίες: φρουτώδες αγουρέλαιο υψηλής έντασης, φρουτώδες αγουρέλαιο 

μεσαίας έντασης και ώριμο φρουτώδες ελαιόλαδο. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν 

και η προθεσμία αποστολής δειγμάτων λήγει στις 28 Μαρτίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι 

παρακαλούνται να απευθυνθούν για πληροφορίες στο Γραφείο Οικονομικών&Εμπορικών 

Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Λισσαβώνα.   
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 Η πορτογαλική παραγωγή ελαιολάδου συρρικνώθηκε κατά 20% το 2014, γεγονός που σε 

συνδυασμό με την μείωση της παγκόσμιας παραγωγής αναμένεται να προκαλέσει σημαντική 

αύξηση στην εγχώρια τιμή καταναλωτή. Σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου 

Ελαιολάδου Πορτογαλίας (Οίκος του Ελαιολάδου), αν και προς το παρόν η τιμή καταναλωτή δεν 

αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις στην διεθνή και εγχώρια παραγωγή, αναμένεται σίγουρα σταδιακή 

αναπροσαρμογή των τιμών. 

 


