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             Μαδρίτη, 25 Απριλίου 2018 
                                                                             
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ  

 
Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την καλή κατάσταση των διμερών εμπορικών σχέσεων της 
Ισπανίας με την Πορτογαλία. Μία ανταλλαγή εμπορικών σχέσεων που πάντα υπήρχε, 
ωστόσο απέκτησε μεγαλύτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο χώρες που 
μέχρι πρόσφατα, βίωναν μία από τις χειρότερες εσωτερικές κρίσεις σε οικονομικό και 
κοινωνικό επίπεδο, πέτυχαν την έξοδό τους από αυτήν και τώρα η ανάπτυξή τους είναι 
γύρω στο 3% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού οργανισμού Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου (ICEX), η Ισπανία εξήγαγε στην Πορτογαλία το 2017 ένα 
σύνολο αγαθών αξίας 19,844 εκ. ευρώ, αύξηση κατά 10,1% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές σημείωσαν, επίσης, ανοδική πορεία με περισσότερα 
από 11.000 εκ. ευρώ, κατά 0,9% υψηλότερα από την ίδια περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Σημειώνεται ότι η Πορτογαλία αποτελεί για την Ισπανία τον τέταρτο εξαγωγικό 
προορισμό και τον όγδοο προμηθευτή. 
 
Η Ισπανία εξάγει στην Πορτογαλία το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των 
εμπορευμάτων μεταξύ Ιβηρικής χερσονήσου και χωρών Λατινικής Αμερικής και το 
απόθεμα των ισπανικών επενδύσεων στην Πορτογαλία το 2017 έφθασε τα 16,477 εκατ. 
ευρώ (έβδομη χώρα επενδύσεων στο εξωτερικό). Σύμφωνα με στοιχεία του 
πορτογαλικού Ινστιτούτου Εξωτερικού Εμπορίου (AICEP), περισσότερες από 5.500 
πορτογαλικές εταιρείες εξάγουν αγαθά στην ισπανική αγορά.  
 
Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην 
Ισπανία, κ. Marcelo Rebelo de Sousa, περισσότεροι από 300 επιχειρηματίες από τις δύο 
χώρες συναντήθηκαν την περασμένη Τρίτη 17 Απριλίου τ.έ. στην έδρα της ισπανικής 
Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE), για να εξετάσουν τα βασικά 
διμερή ζητήματα που επηρεάζουν τον επιχειρηματικό κόσμο.  
 
Για τον Πορτογάλο Πρόεδρο, τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι αποφασιστικής σημασίας 
για την εδραίωση των θετικών αποτελεσμάτων των εταιρειών, επειδή βρίσκονται σε έναν 
νέο κύκλο συναλλαγών, στον οποίο η επιχειρηματική συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει 
με την επιστημονική και την τεχνολογική. Ο ίδιος επισήμανε ότι οι δύο χώρες οφείλουν 
να προχωρήσουν και εκτός Ευρώπης, στη Λατινική Αμερική και την Αφρική και να 
ενθαρρύνουν την από κοινού διεθνοποίηση των ισπανικών και πορτογαλικών εταιρειών. 
  
Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας κ. Román 
Escolano, συμμετείχε επίσης στη συνάντηση και υπογράμμισε τα μέτρα που έλαβαν οι 
δύο χώρες για να ξεφύγουν από την κρίση, να ανακτήσουν αναπτυξιακή πολιτική και να 
φτάσουν σε ανάπτυξη άνω του 3% του ΑΕΠ το 2017 καθώς και να μειώσουν τα 
ποσοστά ανεργίας. Συμφώνησε ότι Ισπανία και Πορτογαλία πρέπει να συνεργαστούν σε 
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θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η τεχνολογία ή η συμφωνία 
της νοτιοαμερικανικής κοινής αγοράς Mercosur. 
 
Στην τρέχουσα περίοδο οικονομικής ανάκαμψης, η Ισπανία και η Πορτογαλία πρέπει να 
αντιμετωπίσουν ορισμένες προκλήσεις για να παραμείνουν στην ίδια γραμμή 
ανάπτυξης. Ο αντιπρόεδρος του CEOE κ. Antonio Garamendi, θεωρεί ότι στο επίκεντρο 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ πρέπει να τοποθετηθεί η Λατινική Αμερική και η Αφρική 
και ότι στο διμερές σχέδιο πρέπει να εντατικοποιηθεί η επιχειρηματική συνεργασία της 
Αφρικής και της Ιβηροαμερικανικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης κοινών δράσεων. 
 
Ακόμη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας πορτογαλικών βιομηχανιών 
(CIP), κ. Antonio Saraiva, προτάθηκε η συμφωνία μεταξύ της Ισπανίας, της Πορτογαλίας 
και της Γαλλίας για τη βελτίωση των ενεργειακών συνδέσεων που θα επέτρεπαν 
μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στις δύο περιοχές. Το 
Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης τόνισε το υψηλό 
επίπεδο που έχει επιτευχθεί στην ενσωμάτωση των συστημάτων παραγωγής στην 
Ισπανία και την Πορτογαλία, η οποία έχει κορυφωθεί σε μια πραγματική κοινή εγχώρια 
αγορά και επεσήμανε ότι οι έντονες ροές αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και 
παραγωγικών παραγόντων στην ιβηρική αγορά, ως αποτέλεσμα υγιών επιχειρηματικών 
αποφάσεων, δείχνουν το δυναμισμό που μπορεί να προκαλέσει μια στενή οικονομική 
σύνδεση. 
 
Τέλος, το ισπανικό ICEX και ο αντίστοιχος πορτογαλικός φορέας παρουσίασαν τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες στις δύο χώρες και τα διάφορα μέσα επίσημης στήριξης που 
διαθέτει κάθε χώρα σε εταιρείες. Το Εμπορικό Επιμελητήριο Πορτογαλίας και το ισπανο-
πορτογαλικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Μαδρίτη είναι επίσης παραδείγματα 
επιχειρηματικής συνεργασίας, στην οποία οι χρηματοπιστωτικοί φορείς χρεώνουν πολύ 
σημαντικό ρόλο. Τέλος, διευθυντικά στελέχη της Banco Caixa Geral, εδώ θυγατρική της 
μεγαλύτερης πορτογαλικής κρατικής τράπεζας Caixa Geral de Depositos, τόνισαν την 
υποστήριξη που παρείχε η τράπεζα σε ισπανικές εταιρείες, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για την έναρξη επενδύσεων στην Πορτογαλία. 
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