ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ– ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.OIKONOMIA ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 2009

ΑΕΠ 2009 σε σταθερές τιμές

1,3 τρισ. €

Κατά κεφαλή ΑΕΠ 2009

12.014 €

Μεταβολή ΑΕΠ 2009/2008

-3%

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 2007

2,14 δισ.€

Πληθωρισμός

-0,58%

Εμπορικό Ισοζύγιο
(Ιαν.-Νοέμ.2009)

1,69 δισ.$ ΗΠΑ

`Ανεργία

9,45 %

Πηγή : ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα

2.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σε εκ. €

2006

2007

2008

%
Μεταβολή
2008-2007

Ιαν.-Nοεμ
2008

Ιαν.-Νοεμ.
2009

%
Μεταβολή
Ιαν-Νοεμ.
08/09

Σύνολο
ελληνικών
εξαγωγών

94,3

116,1

125,6

8,2%

117,2

92,1

-21,4%

Σύνολο
ελληνικών
εισαγωγών

112,1

116,4

138,3

18,8%

132,3

96,7

-26,9%

Όγκος
Εμπορίου

206,4

232,6

263,9

13,5%

249,4

188,8

-24,3%

Εμπορικό
Ισοζύγιο

-17,7

-0,3%

-12,7

-

-15,%

-4,6%

-69.3%

Ποσοστό
κάλυψης
εισαγωγών
από εξαγωγές

84%

99,7%

90,8%

-

88,6%

95,2 %

-

Πηγή :ΕΣΥΕ, Επεξεργασία Β4
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2.1- ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
• Αρνητικά συνεχίσθηκε για την χώρα μας το διμερές εμπόριο με την Πορτογαλία το 11μηνο 2009. Ο
όγκος εμπορίου εμφάνισε πτώση κατά -24,3%. Ωστόσο, λόγω αφενός της μεγάλης μείωσης των
εξαγωγών μας αλλά και χάρη στην σημαντική μείωση των εισαγωγών μας από την Πορτογαλία, το
διάστημα αυτό, το εμπορικό μας έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο κατά -69,3%. Συγκεκριμένα, οι
ελληνικές εξαγωγές προς την Πορτογαλία, υποχώρησαν κατά την περίοδο Ιαν.-Νοεμ.2009 κατά -21,46%
έναντι αντίστοιχης περιόδου ’08. Σε απόλυτες τιμές, οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε 92,1 εκατ.€.
Ταυτόχρονα, οι ελληνικές εισαγωγές από την Πορτογαλία παρουσίασαν πτώση κατά -26,9%, το 11μηνο
2009, έναντι αντίστοιχης περιόδου του ’08. Σε απόλυτες τιμές ανήλθαν σε 96,7 €.
• Οι σημαντικότερες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Πορτογαλία κατά το 2008
υπήρξαν οι πλαστικές ύλες και τα τεχνουργήματα από αυτές, τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα καπνά
και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού, αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, φαρμακευτικά
προϊόντα και το βαμβάκι, . Τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν το 85% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών
προς την Πορτογαλία κατά το 2008.
• Οι κυριότερες ελληνικές εισαγωγές από την Πορτογαλία κατά το 2008 υπήρξαν ο μηχανολογικός
εξοπλισμός , ο ηλεκτρικός εξοπλισμός τα υποδήματα, τα είδη ένδυσης , το χαρτί και χαρτόνια και τα
προϊόντα κεραμευτικής. Τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν το 69 % του συνόλου των ελληνικών
εισαγωγών προς την Πορτογαλία κατά το 2008.

2.2-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
• Πέραν των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας οι κατηγορίες που παρουσιάζουν θετικές προοπτικές είναι
οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα προϊόντα αλουμινίου. Συγκεκριμένα οι ανάγκες αναβάθμισης των
κτιρίων στην Πορτογαλία ( τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών, διπλών τζαμιών, μόνωση), με εκτιμώμενη
επένδυση 500 εκατ.€, καθιστά μεσοπρόθεσμα ενδιαφέρουσες τις προοπτικές του αλουμινίου
Εντούτοις η συνέχιση των πτωτικών τάσεων στις επενδύσεις και τις κατασκευές τουλάχιστον και το
2010 μεταθέτει χρονικά τις δυνατότητες αύξησης των εξαγωγών προιόντων αλουμινίου.
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• Επίσης δυνατότητες συνεργασίας για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες παρουσιάζουν τα
μεγάλα κατασκευαστικά έργα που έχει προγραμματίσει η Πορτογαλία (το νέο αεροδρόμιο, την
υπερταχεία Λισσαβώνας – Μαδρίτης και την Τρίτη γέφυρα στον ποταμό Τάγο).
3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

3.1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
•
•

Ο πορτογαλικός τραπεζικός όμιλος Millenium BCP εξαγόρασε το 2005 την συμμετοχή του ομίλου
Interamerican στην Nova Bank και από το Δεκέμβριο του 2006 το τραπεζικό ίδρυμα μετονομάσθηκε
σε Millenium Bank.
Το εμπορικό κέντρο Meditarrenean Cosmos στην Θεσσαλονίκη είναι κοινοπραξία της Sonae Sierra του
ομίλου Sonae με την Lamda Developments και τον όμιλο Χαραγκιώνη. Την άνοιξη του 2010 θα
λειτουργήσει νέο εμπορικό κέντρο που αναπτύσσει η κοινοπραξία Sonae Sierra με τον όμιλο
Χαραγκιώνη στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου.

3.2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
•
•
•
•
•
•

CHIPIMA, κοινοπραξία της εταιρείας CHIPITA με την Πορτογαλική MATUTANO, η οποία ανήκει μέσω
της Chipita στην Vivartia A.E
Εργοστάσιο παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης, το οποίο βρίσκεται στο Ovar, που
δημιουργήθηκε από την ελληνική εταιρεία Fibran-Δ.Αναστασιάδης μέσω της θυγατρικής της
Iberfibran
Viadeconaval Lda, που δραστηριοποιείται στον τομέα συντήρησης, εξοπλισμού και εσωτερικής
διακόσμησης πλοίων
Εφοπλιστική εταιρεία Classic International Cruises “Arcalia Shipping”που διαθέτει τέσσερα
κρουαζιερόπλοια υπό πορτογαλική σημαία.
Η ελληνική εταιρία μελετών Aviation Solutions Limited, συμμετέχει μαζί με βρετανικές και
πορτογαλικές επιχειρήσεις στην κοινοπραξία ACE και έχει αναλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών
συμβούλου για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Λισσαβώνας.
Τον Φεβρουάριο 2007 ο Όμιλος Πετζετάκι πώλησε το σύνολο της συμμετοχής τόσο της μητρικής
εταιρίας όσο και λοιπών θυγατρικών της στη θυγατρική της στην Πορτογαλία Heliflex, που ιδρύθηκε
το 1969 από την AG Petzetakis AE καθιστώντας την μητρική εταιρία την πρώτη ελληνική πολυεθνική.
Η Heliflex ήταν ο σημαντικότερος παραγωγός σωλήνων από PVC, πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο
στην πορτογαλική αγορά.

3.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
•

•

•

Τουρισμός (κατασκευή μαρίνων, golf resorts , ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, και γενικότερα
αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι αναπτυσσόμενες νέες μορφές τουρισμού,
όπως για παράδειγμα ο συνεδριακός τουρισμός,
τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, ο
οικοτουρισμός, αθλητικός τουρισμός κλπ.)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κατασκευή φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, μονάδες
παραγωγής γεωθερμικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγής βιολογικών καυσίμων).
Περιβαλλοντική διαχείριση (εκσυγχρονισμός και κατασκευή νέων μονάδων ανακύκλωσης
δημοτικών απορριμμάτων , μονάδες αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού υδάτων )
Τηλεπικοινωνίες (ανάπτυξη λογισμικού, υπηρεσίες broadband, εφαρμοσμένης έρευνας στους
τομείς της νανοτεχνολογίας και της μικροηλεκτρονικής ).

3

•
Τρόφιμα & Ποτά ( προϊόντα βιολογικής παραγωγής, σοκολατοβιομηχανία,
παραδοσιακά
μεσογειακά προϊόντα όπως για παράδειγμα η μαστίχα ,γλυκά
κουταλιού, παιδικές τροφές,
κατεψυγμένα γεύματα , λικέρ, φρουτοχυμοί.)

4-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Ο τουρισμός αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εσόδων για την πορτογαλική οικονομία. Η ετήσια
ανταλλαγή τουριστών μεταξύ των δύο χωρών κυμαίνεται περί τις 30.000 άτομα ετησίως.
• Ο περιορισμένος αυτός αριθμός οφείλεται κυρίως στην έλλειψη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης
Λισσαβώνας-Αθηνών, με αποτέλεσμα να περιορίζονται και οι δυνατότητες προσφοράς ελκυστικών
τιμών. Βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ, κατά το 2007, από τα ελληνικά σύνορα διήλθαν 11.862 άτομα
πορτογαλικής εθνικότητας. Η πορτογαλική πλευρά έχει διατυπώσει αίτημα προώθησης της
τουριστικής συνεργασίας.
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