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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ 

 

 Με επηηπρία εζηέθζε θνηλνπξαθηηθή έθδνζε πνξηνγαιηθψλ νκνιφγσλ ζηηο δηεζλείο 

ρξεκαηαγνξέο, ζχκθσλα κε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο πνξηνγαιηθήο θπβέξλεζεο, δηα ζηφκαηνο 

Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαο Albuquerque. H Πνξηνγαιία άληιεζε, ζηηο 23.01.13, απφ ηηο 

αγνξέο 2,5 δηο επξψ, κε ηελ θνηλνπξαθηηθή έθδνζε πεληαεηψλ νκνιφγσλ, κε επηηφθην 4,891% 

(θάησ ηνπ 5% αιιά πςειφηεξν απφ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο), 

επηηπγράλνληαο ηελ πξώηε επηζηξνθή ζηηο αγνξέο, από ην 2011. χκθσλα κε ηελ επίζεκε 

αλαθνίλσζε, ε δήηεζε ππεξθαιχθζε, θαζψο ε ζπλνιηθή πξνζθνξά μεπέξαζε ηα 12 δηο επξψ, κε 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ ζε πνζνζηφ 93%. Η πνξηνγαιηθή θπβέξλεζε απνδίδεη ηελ επηηπρή 

επάλνδφ ηεο ζηηο αγνξέο, θαη κάιηζηα λσξίηεξα απφ ην αλακελφκελν (ηέινο ηνπ 2013), ζηελ 

πηζηή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηηο έμη ζεηηθέο 

αμηνινγήζεηο ηεο Σξφηθα, πνπ δεκηνχξγεζαλ θιίκα εκπηζηνζχλεο ζηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο 

θαη ζηηο αγνξέο, αιιά θαη ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ζηελ 

επξσδψλε. Δμάιινπ, ελ ιφγσ πνξηνγαιηθφ εγρείξεκα ζπλέπεζε ρξνληθά κε αληίζηνηρεο επηηπρείο 

θηλήζεηο ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Ιξιαλδίαο, θαζψο θαη κε πξφζθαην «άλνηγκα» ησλ επξσπαίσλ 

εηαίξσλ γηα επηκήθπλζε ηεο σξίκαλζεο ησλ δαλείσλ πνπ έρεη ιάβεη ε Πνξηνγαιία θαη κε 

δηαζθάιηζε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ειιείκκαηνο ηνπ 2012 (5%), ράξε ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΑΝΑ (δηαρείξηζε αεξνδξνκίσλ). εκεηψλεηαη δε φηη αλσηέξσ έθδνζε 

νκνιφγσλ αθνινχζεζε ηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ αγνξψλ ζηε δεκνπξαζία 18κελσλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ, ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην, θαζψο θαη ζηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ κε λέα κεγαιχηεξεο 

σξίκαλζεο ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην.  
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 Η Σξάπεδα ηεο Πνξηνγαιίαο δεκνζίεπζε ηελ ρεηκεξηλή ηεο έθζεζε γηα ηελ 

πνξηνγαιηθή νηθνλνκία, ζχκθσλα κε νπνία αλαζεσξνχληαη γηα ηξίηε θνξά επί ηα ρείξσ νη 

πξνβιέςεηο ηεο γηα ηελ πνξεία ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ην 2013. πγθεθξηκέλα, 

ε Σξάπεδα ηεο Πνξηνγαιίαο πξνβιέπεη χθεζε 1,9% ην 2013, έλαληη πξνεγνχκελεο πξφβιεςεο 

θζηλνπσξηλήο έθζεζήο ηεο γηα χθεζε 1,6% θαη έλαληη θπβεξλεηηθήο πξφβιεςεο χθεζεο 1%. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ε αξρηθή πξφβιεςε Ιαλνπαξίνπ 2012 αλέθεξε αλάπηπμε 0,3%, ε νπνία 

αλαζεσξήζεθε ηνλ Μάξηην ζε ζηαζεξνπνίεζε, ελψ ηνλ Ννέκβξην αλαζεσξήζεθε πιένλ ζε 

χθεζε. Δπηπιένλ, ε έθζεζε εθηηκά φηη, ρσξίο ηε ιήςε λέσλ κέηξσλ, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

ην 2013 ζα αλέιζεη ζε 4,9%, έλαληη πξφβιεςεο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 4,5%. Η αλαζεψξεζε 

ησλ πξνβιέςεσλ βαζίδεηαη, θπξίσο, ζηελ αλαζεψξεζε επί ηα ρείξσ ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Δηδηθφηεξα, επηβξάδπλζε αλακέλεηαη λα θαηαγξάςνπλ νη 

πνξηνγαιηθέο εμαγσγέο, νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ κφιηο θαηά 2%, έλαληη 

πξνεγνχκελεο πξφβιεςεο αχμεζεο +5%. Ωζηφζν, ζηαζεξή παξακέλεη ε πξφβιεςε ηεο Σξάπεδαο 

γηα ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, ε νπνία ζα πεξηνξηζζεί θαηά 3,6%, (θπβεξλεηηθή πξφβιεςε -

2,2%). 

 ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα επηηάρπλζε ηνπ ήδε πςεινχ ξπζκνχ  απνξξφθεζεο ησλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ηεο ηφλσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ν 

Πνξηνγάινο Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, θ. Antonio Alameida 

Henriques, αλαθνίλσζε ηελ απινύζηεπζε πινπνίεζεο ηνπ Πνξηνγαιηθνύ Δζληθνύ 

ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ), κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηξαπεδηθήο 

εγγχεζεο γηα έληαμε επηρεηξεζηαθψλ έξγσλ ζην ΔΠΑ. Δλ ιφγσ κέηξν, νπνίν αθνξά είηε ήδε 

ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, είηε έξγα ζε ζηάδην πινπνίεζεο,  απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνλ 

Πνξηνγάιν Τθππνπξγφ, «ηζηνξηθή απινχζηεπζε», ε νπνία ζα μεκπινθάξεη εθαηνληάδεο 

επηρεηξεκαηηθψλ έξγσλ.  

εκεηψλεηαη φηη ε Πνξηνγαιία θαηαηάζζεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ Δ.Δ., φζνλ αθνξά ην 

ξπζκφ απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. πγθεθξηκέλα, θαηέρεη ηελ ηέηαξηε ζέζε ζε 

απνξξφθεζε πφξσλ ζε απφιπηνπο φξνπο, κεηά ηελ Πνισλία, ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Γεξκαλία, κε 

πνζνζηφ απνξξφθεζεο 50,9%, αξθεηά πςειφηεξν ηνπ κέζνπ επξσπατθνχ φξνπ πνπ θπκαίλεηαη 

ζην 35,7%. χκθσλα κε ζηνηρεία αξρψλ Ννεκβξίνπ 2012, ε Πνξηνγαιία έρεη ιάβεη 9% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πιεξσκψλ ηεο Δ.Δ. πξνο ηα Κξάηε-Μέιε, ήηνη 10,9δηο επξψ. 

 Καηά ηελ ηέηαξηε ζπλάληεζε ηνπ ηξαηεγηθνύ πκβνπιίνπ Γηεζλνπνίεζεο ηεο 

Οηθνλνκίαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηνλ Πνξηνγάιν Π/Θ, θ. Coelho, αλαιχζεθε ε 

πνξεία πινπνίεζεο ησλ 33 κέηξσλ δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ είραλ απνθαζηζζεί ζε 

πξνεγνχκελεο ζπλαληήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ. κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο 

πνξηνγαιηθήο νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ 

εμαγσγψλ. Σα ελ ιφγσ κέηξα ζθνπεχνπλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ (8), ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο (3), ηελ 

επειημία ηεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο (17), θαη ηέινο, ηελ δηάξζξσζε πιαηζίνπ πξνσζεηηθψλ 

δξάζεσλ ζην εμσηεξηθφ (5), θαη έρνπλ ηεζεί θαη’ αληηζηνηρία κε ηνπο δείθηεο Οδεγνχ Δπηρεηξείλ 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. ηελ παξνχζα θάζε, εθ ησλ 33 κέηξσλ έρνπλ πινπνηεζεί 16, ελψ ηα 

ππφινηπα 17 ηεινχλ ζε ζηάδην πινπνίεζεο. Μεγαιχηεξε πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί ζηηο 

πξνσζεηηθέο δξάζεηο ζην εμσηεξηθφ, ελψ αλακέλεηαη λα εθαξκνζζνχλ αθφκα 5 κέηξα γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δεκηνπξγία Σξάπεδαο 

Γηεζλνπνίεζεο, ε νπνία ζα ζηεξίδεη ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ ζε δηεζλή ρξεκαηνδφηεζε, θιπ.  
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 Με ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ πνξηνγαιηθνχ ηνπξηζκνχ, ηε δηεχξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη ηελ ηφλσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ πνξηνγαιηθή νηθνλνκία, ε πνξηνγαιηθή θπβέξλεζε παξνπζίαζε ην 

Πξόγξακκα «Living in Portugal», παξνπζία ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ, Δζσηεξηθψλ θαη 

Οηθνλνκίαο&Απαζρφιεζεο.   

Δλ ιφγσ θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πνξηνγαιηθφ 

Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, πξνβιέπεη επελδχζεηο 828 εθ. επξψ θαηά ηελ πξνζερή δηεηία, κέζσ ηεο 

πψιεζεο ζε θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ, νη 

νπνίεο εθηηκψληαη ζε 6.000-10.000. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ αιινδαπψλ επελδπηψλ, ε θπβέξλεζε 

αλήξηεζε ηελ ηζηνζειίδα www.livinginportugal.com, κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηαζέζηκα 

αθίλεηα, θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θιπ. Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη roadshows ζε Ηλ. 

Βαζίιεην, Γεξκαλία, Γαιιία, Ρσζία, νπεδία θαη Οιιαλδία, έσο ην ηέινο ηξερ. έηνπο. ε 

δεχηεξε θάζε, ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε πξνζέιθπζε επελδπηψλ απφ Λαηηληθή Ακεξηθή 

(ηδίσο Βξαδηιία), Μέζε Αλαηνιή θαη Αζία. 

εκεηψλεηαη φηη ην κεξίδην ηεο Πνξηνγαιίαο ζηελ αγνξά ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ ζε 

κεζνγεηαθέο ρψξεο αλέξρεηαη ζε 4%, έλαληη 45% ηεο Ιζπαλίαο, 25% ηεο Γαιιίαο θαη 15% ηεο 

Ιηαιίαο.      

Δμάιινπ, ε Πνξηνγαιία ρνξεγεί πξνζσξηλή άδεηα δηακνλήο ζε αιινδαπνχο επελδπηέο, 

εθφζνλ έρνπλ ππφ ηελ πιήξε ηδηνθηεζία ηνπο, θαη απαιιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε βάξε, αθίλεηα 

αμίαο ηνπιάρηζηνλ 500.000 επξψ.  

 Παξακέλεη αξλεηηθή εηο βάξνο ηεο Διιάδαο ε εμέιημε ηνπ δηκεξνύο εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

Διιάδνο-Πνξηνγαιίαο θαη θαηά ην α΄ 11κελν 2012, αλ θαη βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην 9κελν. 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Πνξηνγαιία ζπξξηθλψζεθαλ θαηά 7,7%, ελψ νη εηζαγσγέο καο απφ 

ηελ Πνξηνγαιία ππεξδηπιαζηάζζεθαλ (+153%), κε απνηέιεζκα έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο 

καο χςνπο 160 εθ. επξψ. Αλσηέξσ εμέιημε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ 

πνξηνγαιηθψλ εμαγσγψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ πξνο ηελ Διιάδα. Δάλ δε, δελ ζπκπεξηιεθζεί ε 

θαηεγνξία ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο Διιάδαο πεξηνξίδεηαη ζε 

2,4 εθ. επξψ.   

Καηά ην α΄ 11κελν 2012, oη ζπλνιηθέο πνξηνγαιηθέο εμαγσγέο αγαζψλ απμήζεθαλ θαηά 6,5%, 

ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν νη πνξηνγαιηθέο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 5%. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο 

Πνξηνγαιίαο ζπξξηθλψζεθε θαηά 35%, ζε 9,8δηο επξψ. 

 Με ζηφρν ηελ επαλαβηνκεραλνπνίεζε ηεο πνξηνγαιηθήο νηθνλνκίαο, εγθαηληάζζεθε ην 

πξόγξακκα «I am Portugal», ην νπνίν θηινδνμεί λα απμήζεη ην πνζνζηφ ελζσκάησζεο 

εγρψξησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζην ζπλνιηθψο παξαγφκελν πξντφλ ζην 50%, θαζψο θαη λα 

απμήζεη ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή ζε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ΑΔΠ. Δλ ιφγσ πξφγξακκα πξνσζεί 

ηφζν ηελ αγνξά πνξηνγαιηθψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, φζν θαη ηε ρξήζε ηνπηθψλ 

ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ζηελ πνξηνγαιηθή βηνκεραλία.  
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Β. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ 

  Η θξαηηθή εηαηξεία δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ ΑΝΑ επσιήζε ζηνλ γαιιηθφ φκηιν Vinci, 

έλαληη 3,08 δηο επξψ, επηηπγράλνληαο ηελ αθξηβφηεξε ηδηωηηθνπνίεζε, έσο ζήκεξα, ζηελ 

Πνξηνγαιία. Δπηπιένλ, ε Vinci, νπνία δηαρεηξίδεηαη ελλέα αεξνδξφκηα ζηε Γαιιία θαη ηξία ζηελ 

Κακπφηδε, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο χςνπο 400 εθ. επξψ 

ζην αεξνπνξηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 300 εθ. ζα επελδπζνχλ ζην αεξνδξφκην ηεο 

Ληζζαβψλαο. Δπίζεο, ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη ε Vinci δελ δχλαηαη λα κεηαβηβάζεη ηηο ελ ιφγσ 

κεηνρέο ηεο θαηά ηελ πξνζερή πεληαεηία, ελψ κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξψηεο δεθαεηίαο, ε εηαηξεία 

ζα θαηαβάιιεη ζην πνξηνγαιηθφ θξάηνο πξνκήζεηα έσο θαη 10% επί ησλ εζφδσλ ηεο. 

Η ζρεηηθή ζχκβαζε εθρσξεί ζηελ Vinci ηα αεξνδξφκηα Ληζζαβψλαο, Πφξην, Φάξν, Μπέδα, 

ηέζζεξα αεξνδξφκηα ζηηο Αδφξεο θαη δχν αεξνδξφκηα ζηε Μαδέξα.  

 Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο Πνξηνγαιίαο απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηεο 

ηδηωηηθνπνίεζεο ηνπ θξαηηθνύ πνξηνγαιηθνύ αεξνκεηαθνξέα TAP, ζην ηέινο ηνπ 2012. 

Μνλαδηθφο ππνςήθηνο γηα ηελ αγνξά ηεο TAP ήηαλ ν Δβξαην-θνινκβηαλφο επηρεηξεκαηίαο 

German Efromovich, o νπνίνο δελ θαηφξζσζε λα παξάζρεη ηηο ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο πνπ δεηνχζε 

ε πνξηνγαιηθή θπβέξλεζε. πγθεθξηκέλα, ε πξνζθνξά ηνπ  Efromovich πξνέβιεπε ηελ αγνξά 

ηεο TAP έλαληη 1,5 δηο επξψ, εθ ησλ νπνίσλ κφλν 35 εθ. ζα εηζέξεαλ ζηα θξαηηθά ηακεία. Σν 

ππφινηπν κέξνο αθνξνχζε αλάιεςε ρξένπο ηεο ΣΑP χςνπο άλσ ηνπ ελφο δηο επξψ θαη 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο ζε δχν ζηάδηα, χςνπο άλσ ησλ 300 εθ. επξψ. Δληνχηνηο, ε 

θπβέξλεζε επηβεβαίσζε φηη εκκέλεη ζηελ απφθαζε ηδησηηθνπνίεζεο ηεο TAP, θαηά ηελ πξνζερή 

δηεηία, φπσο εμάιινπ πξνβιέπεη ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ 

ηξφηθα. 

 ην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε πνξηνγαιηθή θπβέξλεζε 

αλαθνίλσζε ην λέν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν «Αλάπηπμε κΜΔ 2013», θεθαιαίνπ χςνπο 2 δηο 

επξψ, ηα νπνία πξνζηίζεληαη ζηα 6 δηο επξψ πνπ ήδε έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ πνξηνγαιηθή 

θπβέξλεζε, δηνρεηεπζεί κε δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο. Δθ ησλ 2 δηο, ην 1,6 δηο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ ελίζρπζε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Γεσξγίαο&Αιηείαο ηεο Πνξηνγαιίαο, ε 

Πνξηνγαιία ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα δηπιαζηάζεη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο έσο ην 2015, δεδνκέλεο ηεο πςειήο κέζεο θαηαλάισζεο ηρζπεξψλ ησλ 

Πνξηνγάισλ, νπνία είλαη ηξηπιάζηα απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Πξνο ην παξφλ, κφλν ην 3% 

ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαιχπηεηαη απφ ηνπηθή παξαγσγή, ελψ βαζηθνί πξνκεζεπηέο είλαη ε 

Ιζπαλία θαη ε Διιάδα (ζε ηζηπνχξα θαη ιαβξάθη).  

 Η Κπβέξλεζε ηεο Απηφλνκεο Πεξηνρήο ησλ Αδφξσλ 

αλαθνίλσζε πξφγξακκα επελδχζεσλ αμίαο 4,2 εθ. επξψ 

ζηελ παξαγωγή θπθηώλ θαη αληηνμεηδωηηθώλ 

ζπκπιεξωκάηωλ δηαηξνθήο. ηφρνο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, πνπ ζεσξείηαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πεξηνρή, είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, θπξίσο πξνο εμαγσγή. 

 Μεγάια πξνβιήκαηα 

εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί ζηνλ 

αγξνηνβηνκεραληθφ ηνκέα ε 

απεξγία ηωλ ιηκελεξγαηώλ, ε 

νπνία ηειεί ζε εμέιημε εδψ θαη έμη 

κήλεο. χκθσλα κε αλεπίζεκα 

ζηνηρεία, νη δεκίεο μεπεξλνχλ ηα 50 

εθ. επξψ.    

 Η Πνξηνγαιία θαηέθηεζε ηελ ηέηαξηε ζέζε παγθνζκίσο ην 2012 ζηελ εμαγωγή 

κεηαπνηεκέλεο ηνκάηαο, μεπεξλψληαο ηελ Ιζπαλία. Οη εμαγσγέο ην 2012 αλήιζαλ ζε 1,2 εθ. 

ηφλνπο, αμίαο άλσ ησλ 250 εθ. επξψ. Βαζηθνί πειάηεο είλαη ην Ηλ. Βαζίιεην, ε Ιζπαλία, ε 

Οιιαλδία, ε Γεξκαλία θαη ε Ιαπσλία. εκεηψλεηαη φηη ην 2012 ν δείθηεο ηνπηθήο παξαγσγήο (ην 

95% ηεο νπνίαο εμάγεηαη) αλήιζε ζε επίπεδα ξεθφξ, ηεο ηάμεσο ησλ 92 ηφλσλ/εθηάξην (δείθηεο 

δεχηεξνο θαιχηεξνο παγθνζκίσο κεηά ηνλ αληίζηνηρν ζηελ Καιηθφξληα).  

 


