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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

- Η Πορτογαλική οικονομία παρουσίασε,  το 2020, ύφεση -7,6% του ΑΕΠ  ύστερα 
από  αξιοσημείωτη ανάπτυξη των τελευταίων ετών  (2,2-3,5% του ΑΕΠ).  

 
- Ο διμερής όγκος εμπορίου για το 2020 είναι πλεονασματικός για την Ελλάδα. 

Εξαγωγές της Ελλάδας: 175,3 εκ. ευρώ, Εισαγωγές από Πορτογαλία: 111,7 εκ. 
ευρώ. 

 
- Οι κύριες εξαγόμενες κατηγορίες προϊόντων είναι:  ψάρια (Τσιπούρα, Λαυράκι), 

φάρμακα, λέβητες/μηχανές, πλαστικά, ορυκτά καύσιμα. Αντιστοίχως οι 
εισαγόμενες κατηγορίες είναι: χαρτί, μηχανές εγγραφής ήχου και εικόνας, 
πλαστικά.   

 
- Περιορισμένη η επενδυτική παρουσία της Ελλάδας σε Πορτογαλία. Τρείς μεγάλοι 

πορτογαλικοί όμιλοι (BA VIDRO, SONAE SIERA, EDP RENOVAVEIS) 
έχουν παρουσία σε Ελλάδα. Η εταιρεία SONAE SIERA αντιμετωπίζει 
προβλήματα αδειοδότησης σε επένδυση 200 εκ. ευρώ για κατασκευή εμπορικού 
κέντρου σε Πειραιά. 

 
- Τομείς που έχουν σημαντικές προοπτικές: Οικονομία της Θάλασσας, 

Τουρισμός, Ενέργεια, Κατασκευαστικός κλάδος, Συνεργασία σε Τρίτες 
χώρες.  

 
- Το Μνημόνιο Οικονομικής Συνεργασίας και η Διμερής Τουριστική Συμφωνία 

αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο και δύναται να συμβάλουν στην εμβάθυνση των 
οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. 

 

1. Η Εξέλιξη της Οικονομίας της Πορτογαλίας. 
H επανεκκίνηση της π/οικονομίας και η αντιμετώπιση των δυσμενών 

συνεπειών της πανδημίας αποτελεί τον βασικό στόχο της οικονομικής πολιτικής της 
πορτογαλικής κυβέρνησης για το 2021 μέσω των χρηματοδοτήσεων ύψους 19 δις 
ευρώ  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό 
εκτιμάται  ότι η ανάπτυξη το 2021 θα ανέλθει σε περίπου 4%. 

Λόγω της πανδημίας, το 2020,  η π/οικονομία παρουσίασε ύφεση με ρυθμό -
7,6% του ΑΕΠ σε αντίθεση με την θετική αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών 
κυρίως λόγω της μείωσης των τουριστικών εσόδων,  ο οποίος συμμετέχει με 14 έως 
19% στο ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος, το 2020,  ανήλθε σε 133,7% του ΑΕΠ έναντι του 
117,2% του ΑΕΠ το 2019, λόγω  αύξησης των δαπανών στήριξης της οικονομίας 
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λόγω της πανδημίας και της μείωσης των εσόδων λόγω του περιορισμού της 
οικονομικής δραστηριότητας.  Το έλλειμμα του προϋπολογισμού ανήλθε σε 7% 
σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της κυβέρνησης, ύστερα από πλεόνασμα 
ύψους 0,1% το 2019, για πρώτη φορά από το 1973. Η ανεργία ανήλθε σε 6.8%  το 
2020, αυξημένη κατά 0,3% συγκριτικά με το 2019 που ήταν  6,5%.  
 

Πίνακας: Βασικά οικονομικά μεγέθη Πορτογαλίας 

Ονομαστικό 
ΑΕΠ (δις ευρώ)  

202.465 Ανεργία 6,8% Χρέος Γενικής 
Κυβέρνησης (% 
ΑΕΠ) 

133,7% 

Μεταβολή ΑΕΠ -7,9% Πληθωρισμός 0,2% Εξαγωγές (σε δις 
ευρώ) 

57.8 δις 

Κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ 

18.200 
ευρώ 

Ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης (% 
ΑΕΠ) 

-7% Εισαγωγές (σε δις 
ευρώ) 

68.8 δις 

2. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Πορτογαλίας 
 

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Πορτογαλίας, το 2020 εμφάνισε σημαντική 
μείωση κατά -15,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ το ισοζύγιο είναι 
πλεονασματικό για την Ελλάδα όπου οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές στην 
Πορτογαλία ανήλθαν, το 2020, σε 175,3 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα οι εισαγωγές από 
Πορτογαλία ανήλθαν σε 111,7 εκ. ευρώ. Το αποτέλεσμα του εμπορικού ισοζυγίου 
είναι πλεονασματικό κατά 63,5 εκ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των δυο 
Στατιστικών Αρχών (ΕΛΣΤΑΤ και Πορτογαλική Στατιστική Υπηρεσία) εμφανίζουν 
αποκλίσεις οι οποίες οφείλονται στο εμπόριο καυσίμων και πετρελαιοειδών και  
περιορίζονται σημαντικά αν δεν συμπεριληφθούν στην στατιστική απεικόνιση. 

 
Πίνακας: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Πορτογαλίας 

(ποσά σε εκ.1 ) 2016 2017 2018 2019 2020 Μεταβολή 
2020/2019 

Εξαγωγές αγαθών 
(αξία) 162,182,637 168,045,633 208,107,404 208,618,070 175,301,644 

 
-15,97% 

Εισαγωγές αγαθών 
(αξία) 98,665,422 123,075,928 151,430,330 183,312,961 111,737,567 

 
-39,05% 

Εμπορικό ισοζύγιο 
(αξία) 

 
63,517,215 

 
44,969,705 

 
56,677,074 

 
25,305,109 

 
63,564,077 

 
151,19% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας 
 

ΟΙ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
  2020 2019 Μεταβολή 

στην αξία 
2ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης ονοματολογίας 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

  

03.Ψάρια  29,061,375  16.6% 33,586,354 16.1% -13.5% 
30. Φαρμακευτικά προϊόντα 21,999,080  

12.5% 18,339,607 8.8% 20.0% 
39. Πλαστικές ύλες 18,797,421  10.7% 23,231,492 11.1% -19.1% 
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  2020 2019 Μεταβολή 
στην αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης ονοματολογίας 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

  

84 .Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 
Λέβητες,  μηχανές  

18,537,183  
10.6% 33,299,302 16.0% -44.3% 

27. Ορυκτά καύσιμα 17,986,766  10.3% 32,145,473 15.4% -44.0% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Αξία σε ευρώ, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας 

 
Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών είναι: ψάρια (29εκ. €), φαρμακευτικά 

προϊόντα (21,9εκ.€),  πλαστικά (18,7 εκ. €) λέβητες/μηχανές (18,5 εκ .€), και  ορυκτά 
καύσιμα (17,9εκ.€). Το σημαντικότερο κατά αξία προϊόν που εξάγει η Ελλάδα στην 
Πορτογαλία είναι τα φρέσκα ψάρια υδατοκαλλιεργειών, κυρίως τσιπούρα και 
λαυράκι. Η Ελλάδα είναι από τους πρώτους προμηθευτές της πορτογαλικής αγοράς 
με κύριους ανταγωνιστές την Ισπανία και Τουρκία. Έχει, πάντως, σημειωθεί η εδώ 
ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
σταδιακή πτώση των σχετιζομένων εξαγωγών μας. 

Όσον αφορά τις ελληνικές εισαγωγές, οι κυριότερες κατηγορίες είναι:  χαρτί 
(17,5εκ. €), πλαστικά (14,7 εκ. €)  μηχανές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου εικόνας 
(8,8 εκ. €), πυρηνικοί αντιδραστήρες- λέβητες και μέρη αυτών (6,5 εκ. €). 

2.Επενδύσεις 

 Η παρουσία ελληνικών εταιρειών στην Πορτογαλία είναι περιορισμένη. Η 
σημαντικότερη ελληνική επένδυση είναι το εργοστάσιο παραγωγής εξηλασμένης 
πολυστερίνης «Iberfibran», στο Ovar, με συμμετοχή 65% της ελληνικής εταιρείας 
Fibran-Δ.Αναστασιάδης. Έλληνες ομογενείς δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά 
κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών (εστίαση, χονδρεμπόριο, ναυτιλιακές υπηρεσίες, 
κλπ.).  

Τρεις μεγάλοι πορτογαλικοί όμιλοι έχουν επενδυτική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα. Συγκεκριμένα: 

 
Ο όμιλος Sonae Siera ένας από τους μεγαλύτερους της Πορτογαλίας με 

πολυεθνική παρουσία που ειδικεύεται στην ίδρυση και λειτουργία εμπορικών 
κέντρων  σε συνεργασία με την επενδυτική εταιρεία ακινήτων Bluehouse λειτουργεί 
από τις 15 Νοεμβρίου 2018 το Fashion City Outlet, στην Λάρισα. Εκκρεμεί η 
ανέγερση του εμπορικού κέντρου της κοινοπραξίας Sonae-Ομίλου Χαραγκιώνη σε 
οικόπεδο του πρώην εργοστασίου ΧΡΩΠΕΙ στο Ν.Φάληρο.  

Η μεγάλη πορτογαλική υαλουργία ΒΑ Vidro εξαγόρασε το 2016, το ελληνικό 
εργοστάσιο της  υαλουργίας Yioula, Η εταιρεία, πέρα από την απόκτηση του 
ελληνικού εργοστάσιου, απέκτησε τις θυγατρικές της Yioula σε Βουλγαρία και 
Ρουμανία.  

Η EDP-Renovaveis - θυγατρική στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών  
ενέργειας της Energias de Portugal SA, με ισχυρή θέση στην Ιβηρική - έχει ήδη 
λάβει 4 άδειες ίδρυσης αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 123 MW, τα 
οποία και κατασκευάζει.  Η Ελλάδα αποτελεί την 16η χώρα δραστηριοποίησης της 
EDP και την 9η ευρωπαϊκή. Το 2020, η EDP-Renovaveis υπέγραψε, επίσης, 
συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την ελληνική εταιρεία «Ελλακτωρ» για την 
από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, δυναμικότητας 
έως 900 MW και αξίας που υπερβαίνει το 1 δις ευρώ.  
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3 . Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας. 

Επιπλέον των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων, σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδας 
και Πορτογαλίας έχουν υπογραφεί η κάτωθι συμφωνίες: 

 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και την αποτροπή της 
φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και πρωτοκόλλου αυτής. 
Υπογράφηκε στις 02.12.1999 και ημερομηνία κύρωσής της 25.04.2002 (ΦΕΚ 
226/α 01.10.2002). 

 Μνημόνιο Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδος- Πορτογαλίας, υπογράφηκε 
στις 25.10.2018 κατά την επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. Το 
Μνημόνιο προβλέπει την συνεργασία σε ποικίλους τομείς, (γεωργία, τουρισμός, 
οικονομία της θάλασσας, ενέργεια και περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, συνέργειες 
σε τρίτες χώρες) και ισχύει από την υπογραφή του. Δεν απαιτείται κυρωτική 
διαδικασία. 

 Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας Ελλάδος – Πορτογαλίας η οποία 
υπογράφηκε στις 14 Μαρτίου 2018 κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου 
της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα και έχει τεθεί σε ισχύ. 

4. Τουρισμός 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Αφίξεις από την 
Πορτογαλία στην 
Ελλάδα 

17,821 21,694 26,185 41,042 69,958 

Μεταβολή 25,4% 21,7% 20,7% 56,7% 70.5% 

Αφίξεις από την Ελλάδα 
στην Πορτογαλία 

11,963 12,155 13,432 25,199 41,934 

Πηγές:  Τράπεζα της Ελλάδος 
 

Οι αφίξεις των Πορτογάλων τουριστών στην Ελλάδα αποτελούν ένα πολύ 
μικρό ποσοστό (0,19%) του συνόλου των αφίξεων για το 2019. Παρόλα αυτά, τα 
τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική αύξηση και το 2019 η χώρα μας δέχθηκε 69,9 
χιλ. Πορτογάλους τουρίστες 70,5% περισσότερους από  ότι το προηγούμενο έτος.  
Αντίστοιχα,  την Πορτογαλία επισκέφθηκαν 41,9 χιλιάδες  Έλληνες το 2019. Το 2020 
λόγω πανδημίας υπήρξε σημαντική πτώση του τουριστικού ρεύματος ανάμεσα στις 
δύο χώρες. Την ροή επισκεπτών εξυπηρετούσε η ύπαρξη απευθείας αεροπορικής 
σύνδεσης Αθήνας – Λισσαβώνας και Αθήνας – Πόρτο (2η μεγαλύτερη πόλη και 
οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας) από την Aegean Airlines. Ήδη η 
γραμμή Αθήνα-Πόρτο έχει καταργηθεί ενώ η γραμμή Αθήνα-Λισσαβώνα έπαυσε να 
λειτουργεί τον περασμένο χειμώνα. 
 

5.Προοπτικές διεύρυνσης διμερούς οικονομικής συνεργασίας 

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδος- 
Πορτογαλίας που υπογράφηκε στις 25.10.2018, προβλέπεται η συνεργασία σε 
διάφορους τομείς (γεωργία τουρισμός, οικονομία της θάλασσας, ενέργεια, νέες 
τεχνολογίες, συνεργασίες σε τρίτες χώρες). Δύναται να αποτελέσει ευκαιρία 
πραγματοποίησης επιχειρηματικής αποστολής σε κλάδους οικονομικού 
ενδιαφέροντος πχ: Τρόφιμα-Ποτά, Κατασκευαστικές, Υδατοκαλλιέργειες, 
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Τουρισμός, Φάρμακα, Οικονομία της Θάλασσας κλπ, δράση που προβλέπει και το 
Μνημόνιο. Ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των διμερών οικονομικών και 
εμπορικών σχέσεων είναι η δημιουργία Ελληνο-Πορτογαλικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ. Η ίδρυση του εν λόγω 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου (το οποίο στη συνέχεια μπορεί να λάβει και καθεστώς 
διμερούς επιμελητήριου) είναι σημαντικό βήμα για να αναπτυχθούν οι διμερείς 
οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και συγκεκριμένα με οργάνωση επιχειρηματικών 
αποστολών, ή ημερίδων. 

 
29 Απριλίου 2021 
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