Συνοπτική Έκθεση 2016 για την οικονομία του Σάο Τοµέ & Πρίνσιπε.

1. Η οικονοµία του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε το 2016.
To Σάο Τοµέ & Πρίνσιπε είναι ένα νησιωτικό κράτος που βρίσκεται στον Κόλπο της
Γουινέας και αποτελείται από δύο κύρια νησιά (Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε) και αρκετά µικρότερα,
συνολικού εµβαδού 1.001 km², µε περίπου 190.344 (2015) κατοίκους. Βρίσκεται σχετικά κοντά
στις ακτές της Γκαµπόν, την Ισηµερινή Γουινέα, το Καµερούν και τη Νιγηρία. Τα νησιά ήταν
ακατοίκητα µέχρι το 1470, όταν οι Πορτογάλοι ναυτικοί João de Santarém και Pedro Escobar τα
ανακάλυψαν και αποτελούσαν αποικία της Πορτογαλίας από το δέκατο πέµπτο αιώνα µέχρι την
ανεξαρτησία τους στις 12 Ιουλίου 1975. Είναι µέλος της Κοινότητας των Πορτογαλόφωνων
Χωρών (CPLP).
Η Παγκόσµια Τράπεζα κατατάσσει από το 2013 το
Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε ως κράτος µεσαίου εισοδήµατος,
δεδοµένου ότι για τρία συναπτά έτη το κατά κεφαλήν
εισόδηµα διετηρήθη άνω του ποσού των 1.205USD.
Πάντως, το νησιωτικό κράτος στηρίζεται απολύτως στη
διεθνή βοήθεια και χρηµατοδότηση. Το 2000, µε το
Σύµφωνο HIPC (για τις υπερχρεωµένες φτωχές χώρες),
έλαβε 200 εκ. δολάρια προς εξάλειψη µέρους του
εξωτερικού του χρέους, ενώ το 2005 υπέγραψε το τριετές
πρόγραµµα PRGF (µηχανισµός µείωσης της φτώχειας και
οικονοµικής ανάπτυξης) του ∆ΝΤ ύψους 4,3 εκ.USD. Οι
θετικές εκτιµήσεις του ∆ΝΤ κατά το 2006 για τις
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες της Κυβέρνησης του Σάο
Τοµέ και Πρίνσιπε επέτρεψαν τη διαγραφή, το Μάρτιο του
2007, του 91% του δηµόσιου εξωτερικού χρέους της χώρας
προς αυτό. Κατά τα τέλη του 2007, η Παγκόσµια Τράπεζα
και το ∆ΝΤ εκτιµούσαν το εξωτερικό χρέος του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε σε 150 εκ.USD (έναντι
325 εκ. USD το 2005). Το Μάιο του 2007 η Λέσχη των Παρισίων διέγραψε το σύνολο σχεδόν των
χρεών της χώρας προς αυτή. Τον Ιούλιο του 2012 υπεγράφη τριετές µεσοπρόθεσµο οικονοµικό
πρόγραµµα µε το ∆ΝΤ που περιλαµβάνει Πρόσθετη Πιστωτική ∆ιευκόλυνση (extended credit
facility) 4 εκ.USD. Η χώρα υπέγραψε νέο µνηµόνιο µε το ∆ΝΤ τον Ιούλιο 2015 για την περίοδο
2015-2018, οποίο περιλαµβάνει δάνειο ύψους 6,3εκ.USD.
2. ∆ιάρθρωση της Οικονοµίας
Η οικονοµία του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε βασίζεται στον τριτογενή τοµέα και τη γεωργία
που συνεισφέρουν αντίστοιχα περίπου στο 70,2% και 25,6% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η
µεταποίηση συνεισφέρει µόνον 4,2%. Ειδικότερα, το προϊόν του τριτογενούς τοµέα αφορά
υπηρεσίες εµπορίου και εστίασης (30%), αποθήκευσης-τηλεπικοινωνιών-µεταφορών (18,4%),
δηµόσια διοίκηση (9,8%), κλπ.. Τα βασικά αγροτικά προϊόντα που παράγει η χώρα είναι: κακάο,
καφές, καρύδες, έλαια από φοίνικες και κοκοφοίνικες, κανέλα, πιπέρι, µπανάνα, φασόλια, ψάρια,
πουλερικά.
Επισηµαίνεται ότι η ανακάλυψη κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στα χωρικά ύδατα του
Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, στον κόλπο της Γουινέας, συντέλεσε σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη της
οικονοµίας. Ωστόσο, η αποχώρηση της γαλλικής Total από την εκµετάλλευση του οικοπέδου 1
της Κοινής Ζώνης Εκµετάλλευσης µε τη Νιγηρία (σε αναλογία 40/60), στα τέλη του 2013,
δηµιούργησε αβεβαιότητα σχετικά µε την παραγωγή πετρελαίου στο Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε.
Πάντως, σύµφωνα µε την τοπική Κυβέρνηση άλλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων.
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Η προώθηση παγκόσµιων αλυσίδων αξίας (global value chains), µπορεί να αποτελέσει
εξαιρετική ευκαιρία για το Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, παρέχοντας προστιθέµενη αξία στα δυο
παραδοσιακά εξαγωγικά του προϊόντα, το κακάο και τον καφέ. Η έλλειψη ειδικευµένου εργατικού
δυναµικού στη βιοµηχανία κακάο, έχει ως αποτέλεσµα να εξάγεται η πρώτη ύλη, κυρίως στην
Ευρώπη, στερώντας από το Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε το πλέον κερδοφόρο τµήµα της αλυσίδας
παραγωγής που είναι η παρασκευή σοκολάτας. Μόλις πρόσφατα ξεκίνησε η εγχώρια παραγωγή
σοκολάτας από την επεξεργασία σπόρων κακάο µε την κατασκευή εργοστασίου σοκολάτας στο
Σάο Τοµέ.
3. Οικονοµική Συγκυρία
Η οικονοµία του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε παρουσίασε ανάπτυξη κατά 5% το 2016 και η
ανάπτυξη αναµένεται να συνεχιστεί το 2017 και το 2018. Η χώρα έχει βελτιώσει τη θέση της ως
προς το δείκτη Mo-Ibrahim της Αφρικανικής ∆ιακυβέρνησης (Mo-Ibrahim Index of African
Governance) - από τη 13η το 2015 στην 11η θέση το 2016, αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες
βελτίωσης της κυβέρνησης. Η οικονοµία εξαρτάται από τις εισαγωγές και την τεχνολογία από το
εξωτερικό και έχει πολύ περιορισµένη βιοµηχανική ανάπτυξη, ωστόσο η κυβέρνηση δεν έχει
στρατηγική εκβιοµηχάνισης.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 5% το 2016, από 4% το 2015,
γεγονός που οφείλεται στις γεωργικές επενδύσεις και στον τουρισµό. Η ανάπτυξη προβλέπεται να
αγγίξει το 5,6% το 2017 και το 5,4% το 2018, κυρίως λόγω των άµεσων ξένων επενδύσεων στον
τοµέα των κατασκευών και του τουρισµού. Η ελαφρά προβλεπόµενη µείωση κατά 0,2
ποσοστιαίες µονάδες το 2018 οφείλεται στην αναµεµόµενη ελαφρά µείωση της χρηµατοδότησης
από τους χορηγούς.
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Πηγή: African Economic Outlook (AEO)
Η ύπαρξη επαρκών πόρων στην εγχώρια αγορά για τη χρηµατοδότηση των δηµόσιων
δαπανών αποτελεί µια βασική πρόκληση που υπογραµµίζεται από ένα υψηλό δηµόσιο χρέους, που
εκτιµάται στο 75% του ΑΕΠ το 2015. Η κυβέρνηση προβλέπει αρκετές µεταρρυθµίσεις το 2017
για τη συγκέντρωση περισσότερων εσόδων. Το πρώτο από αυτά είναι η επιβολή φόρου 25% στα
αλκοολούχα ποτά που παράγονται τοπικά. ∆εύτερον, η κυβέρνηση σχεδιάζει να τροποποιησει το
σύστηµα τιµολόγησης. Τρίτον, σκοπεύει να δηµιουργήσει ένα περιφερειακό φορολογικό
δικαστήριο. Τέλος, η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να επικαιροποιήσει το φορολογικό κώδικα για
να συµπεριλάβει, µεταξύ άλλων, φόρο επί της παράδοσης υπηρεσιών για µη µόνιµους κατοίκους.
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Σύµφωνα µε στοιχεία του 2016, η ανεργία ανέρχεται σε 12,6% και συνεχίζει να επηρεάζει
δυσανάλογα τους νέους και τις γυναίκες, αλλά εκτιµάται σε υψηλότερα επίπεδα καθώς το 40%
των εργαζοµένων απασχολούνται προσωρινά ή περιστασιακά. Το πρόβληµα της ανεργίας καθιστά
ακόµη πιο επιθυµητές νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας (βλ. πίνακα)
Εξέλιξη της ανεργίας κατά τα έτη 2008-2017
Έτος
Ανεργία
Ποσοστό µεταβολής
2017
12,2
-3,47%
2016
12,6
-3,34%
2015
13,0
-3,22%
2014
13,5
-1,58%
2013
13,7
-1,55%
2012
13,9
2,97%
2011
13,5
-1,57%
2010
13,7
-12,75%
2009
15,7
-1,32%
2008
15,9
-1,81%
4. Εξωτερικό Εµπόριο
Το εξωτερικό εµπόριο της χώρας εµφανίζει µεγάλο εµπορικό έλλειµµα. Συγκεκριµένα οι
εξαγωγές αγαθών για το 2016 ανήλθαν σε 13,6 εκ. USd, ενώ οι εισαγωγές ήταν 119 εκ. USd. Οι
εξαγωγές του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε προορίζονται επί το πλέιστον σε χώρες της ΕΕ και
συγκεκριµένα την Ολλανδία, το Βέλγιο, και την Ισπανία. Βασικό εξαγόµενο αγαθό είναι το κακάο
που συνιστά το 89% της συνολικής αξίας εξαγωγών, ενώ άλλα εξαγόµενα προϊόντα είναι η
σοκολάτα, ο καφές και το πιπέρι. Οµοίως, το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών της χώρας
προέρχεται από χώρες της ΕΕ και κυρίως την Πορτογαλία που είναι ο βασικός προµηθευτής.
Εξαγωγές αγαθών από Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε κατά
τα έτη 2014-2016 σε $ ΗΠΑ
2016 13.644.242
20,68%
2015 11.306.367
-34,34%
2014 17.219.459
33,62%
Εισαγωγές αγαθών στο Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε κατά
τα έτη 2014-2016 σε $ ΗΠΑ
2016 119.114.175 0,14%
2015 118.947.789 -17,76%
2014 144.628.528 12,42%
.
Εισαγωγές - Εξαγωγές São Tomé and Príncipe με κράτη – μέλη ΕΕ
Εισαγωγές στη χώρα αναφοράς
από São Tomé and Príncipe σε
Εξαγωγές στο São Tomé and Príncipe
ευρώ
από τη χώρα αναφοράς σε ευρώ
Χώρες αναφοράς
2015
2016
2015
2016
EU28
8514338
10.377.832
65.214.231
73.058.027
Πορτογαλία
158870
328.810
57.462.751
64.130.027
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Ισπανία
Βέλγιο
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Αυστρία
Ιταλία
Δανία
Ην. Βασίλειο
Μάλτα
Πολωνία
Τσεχία
Σουηδία
Κύπρος
Ελλάδα
Λεττονία
Βουλγαρία
Φινλανδία
Ουγγαρία
Ιρλανδία
Πηγή: Eurostat

Εισαγωγές - Εξαγωγές São Tomé and Príncipe με κράτη – μέλη ΕΕ
Εισαγωγές στη χώρα αναφοράς
από São Tomé and Príncipe σε
Εξαγωγές στο São Tomé and Príncipe
ευρώ
από τη χώρα αναφοράς σε ευρώ
1627748
1.790.028
1.522.038
2.410.938
2.337.176
2.303.907
1.145.240
1.865.321
3.406.980
4.555.399
2.286.100
1.608.077
202866
753.553
707.953
1.196.525
144.258
521.012
598.294
416
74.015
268.893
412.319
453.130
694.595
251.793
102.690
14.783
278.571
238.421
1.180
14.587
113.615
175.780
251.382
2
15.039
98.149
1.900
3.068
29.488
94.319
6.246
5.449
157
58.682
4.386
10.858
3.608
31.623
28.424
307.209
2.733
243
28
9.659
115
40.197
64
2.741

Το διµερές εµπόριο Ελλάδας - Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε είναι αµελητέου όγκου και
περιστασιακό. Οι ελληνικές εξαγωγές στο Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε το 2016 ανήλθαν σε 2.733
ευρώ, ενώ το 2016 δεν αναφέρονται εισαγωγές στη χώρα µας από το Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε. (βλ.
ανωτέρω πίνακα)
Ιούλιος 2017

*Πηγές: African Economic Outlook, ∆ΝΤ, Κεντρική Τράπεζα Σάο Τοµέ&Πρίνσιπε, Exporthelpdesk
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Συνοπτική Έκθεση 2016 για την οικονομία του Cabo Verde και τις διμερείς εμπορικές σχέσεις
Ελλάδος- Cabo Verde.

1. Η οικονοµία του Cabo Verde και οι διµερείς οικονοµικές-εµπορικές σχέσεις το 2016.*
Η ∆ηµοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου (Cabo Verde) είναι µια νησιωτική χώρα
520.502 κατοίκων (2015) που αποτελείται από δέκα ηφαιστειακά νησιά στον κεντρικό Ατλαντικό
Ωκεανό. Βρίσκεται περίπου 570 χιλιόµετρα από τις ακτές της ∆υτικής Αφρικής και καλύπτει
συνολική έκταση µόλις πάνω από 4.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Πορτογάλοι εξερευνητές
ανακάλυψαν, αποίκισαν τα ακατοίκητα νησιά κατά το δέκατο πέµπτο αιώνα και αποτέλεσαν τον
πρώτο ευρωπαϊκό οικισµό στις τροπικές περιοχές.
Το Cabo Verde συγκαταλέγεται στα πιο
αναπτυγµένα
κράτη
της Αφρικής. Ως
αποτέλεσµα των θετικών επιδόσεών του σε
οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, σύµφωνα µε
τα κριτήρια του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών,
κατατάσσεται ως κράτος µεσαίας ανάπτυξης.
Το Cabo Verde θεωρείται µία από τις
δηµοκρατικότερες χώρες της Αφρικής, καθώς
σύµφωνα µε το δείκτη Economist Intelligence Unit Democracy Index κατατάσσεται στην 31η
θέση παγκοσµίως και στην τρίτη θέση στην Αφρική (στοιχεία 2015), ενώ συγχρόνως αποτελεί µία
από τις αφρικανικές χώρες µε τον καλύτερο δείκτη Mo-Ibrahim της Αφρικανικής ∆ιακυβέρνησης
(3η θέση το 2016). Οι πιο πρόσφατες εκλογές διεξήχθησαν το Μάρτιο του 2016 και οδήγησαν σε
αλλαγή της κυβέρνησης µε τη νίκη του Κινήµατος για τη ∆ηµοκρατία (Movement for Democracy
- MpD). Αυτή η αλλαγή ήρθε µετά από 15 χρόνια κυβερνήσεων υπό την ηγεσία του Κόµµατος
Ανεξαρτησίας του Cabo Verde (Cabo Verde Independence Party - PAICV). Το πρόγραµµα της
νέας κυβέρνησης δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο της επιχειρηµατικότητας και της
αυτόαπασχόλησης για τον περιορισµό της ανεργίας των νέων και βασική επιδίωξη της αποτελεί η
οικονοµική ανόρθωση, µέσω προώθησης µεταρρυθµίσεων, προσέλκυσης επενδύσεων, ενίσχυσης
της απασχόλησης και αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών εστιάζοντας ιδιαίτερα στον
τουρισµό και την αλιεία. Ιδιαίτερα σηµαντική στην προσπάθεια ανόρθωσης της οικονοµίας είναι η
προνοµιακή σχέση που διατηρεί το Cabo Verde µε την ΕΕ και στην οποία έδωσε νέα ώθηση η
κυβέρνηση του κ. Correia e Silva.
2. ∆οµή της Οικονοµίας
Η οικονοµία του Cabo Verde βασίζεται στον τριτογενή τοµέα. Το εµπόριο, ο τουρισµός, οι
µεταφορές και οι δηµόσιες υπηρεσίες συνιστούν άνω του 75% του ΑΕΠ της χώρας. Η χώρα είναι
φτωχή σε φυσικούς πόρους, ακόµα και σε νερό, µε αποτέλεσµα το βασικό εισόδηµα να
προέρχεται από τον τουρισµό, κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες. Οι παρατεταµένες ξηρασίες των
τελευταίων ετών δεν επιτρέπουν αξιόλογη αγροτική παραγωγή, η οποία πάντως συνιστά 9,4% του
ΑΕΠ της χώρας. Κατά συνέπεια, αν και περίπου το 40% του πληθυσµού διαβιεί σε αγροτικές
περιοχές, η αγροτική παραγωγή προµηθεύει µόνο το 18% των αναγκών της χώρας, ενώ το
υπόλοιπο 82% εισάγεται. Περισσότερο αναπτυγµένη είναι η αλιεία, αν και δεν έχει αξιοποιηθεί η
αξιόλογη προοπτική του κλάδου, κυρίως όσον αφορά τον αστακό και τον τόνο.

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 213016902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

Συνοπτική Έκθεση 2016 για την οικονομία του Cabo Verde και τις διμερείς εμπορικές σχέσεις
Ελλάδος- Cabo Verde.

Η τουριστική βιοµηχανία της χώρας αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% του ΑΕΠ κατά
µέσο όρο τα τελευταία χρόνια και ήταν υπεύθυνη (άµεσα και έµµεσα) για περισσότερες από
85.000 θέσεις εργασίας το 2016. Ωστόσο, παρά τη σπουδαιότητα του τουριστικού τοµέα, το 90%
του τουρισµού επικεντρώνεται σε τρία νησιά, τα Sal, Boa Vista και Santiago. Σύµφωνα µε τα
τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (2015) τη χώρα επισκέφτηκαν 569 χιλ. τουρίστες κυρίως από το Ην.
Βασίλειο και την Πορτογαλία. Ελκυστικότερος προορισµός παραµένει το νησί Sal,
προσελκύοντας ποσοστό 44% του συνόλου των τουριστών.
3. Οικονοµικοί ∆είκτες
Ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του Cabo Verde, από 1981 έως το 2013, κυµάνθηκε σε
5,47%. Από το 2012 η οικονοµία του Cabo Verde πλήττεται από τη διεθνή οικονοµική κρίση. Η
ανάπτυξη, από 4% το 2011, µειώθηκε σε 2,5% το 2012 και 1% το 2013. Το 2014 η οικονοµία
ανέκαµψε µε ανάπτυξη της τάξης του 1,8%, χάρις στην ανάκαµψη των άµεσων ξένων επενδύσεων
και την αύξηση κατά 16% των εµβασµάτων από το εξωτερικό, που έδωσαν ώθηση στην ιδιωτική
κατανάλωση. Το 2016 ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε σ 3,2% έναντι 1,5% το 2015. Το
συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ήταν 1.684 δις $. Για το 2017 και το 2018 η ανάπτυξη
αναµένεται να φθάσει το 3,7% και 4,1% αντίστοιχα, λόγω της συνεχούς αύξησης της
εµπιστοσύνης, της δύναµης στη γεωργική παραγωγή και του τουρισµού. Το δηµόσιο χρέος είναι
υψηλό και το 2016 ήταν 125,9% του ΑΕΠ. To δηµοσιονοµικό έλλειµµα ανήλθε στα 3,5% του
ΑΕΠ από 4,6% το προηγούµενο έτος. Ο πληθωρισµός κυµάνθηκε στο -1,6%, ενώ η ανεργία
άγγιξε το 15% στο γενικό πληθυσµό και 28,6% στους νέους.
Βασικοί Μακροοικονοµικοί ∆είκτες 2015-2016 (προβλέψεις)
2015 2016(e) 2017(p) 2018(p)
1,5% 3,2%

3,7%

4,1%

Πραγµατική αύξηση ΑΕΠ/κατά κεφαλήν 0,2 % 2,0%

2,5%

2,9%

Πραγµατική αύξηση ΑΕΠ

Πληθωρισµός

0,1% -1,6%

0,8%

1,6%

Ισοζύγιο προϋπολογισµού % ΑΕΠ

-4,1% -3,3%

-3,0%

-1,9%

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών % ΑΕΠ -4,3% -7,2%

-8,8%

-8,4%

Πηγή: African Economic Outlook (AEO).

4. Εξωτερικό Εµπόριο
Η χώρα εµφανίζει µεγάλο εµπορικό έλλειµµα. Συγκεκριµένα οι εξαγωγές αγαθών για το
2016 ανήλθαν σε 148,5 εκ. $, ενώ οι εισαγωγές ήταν 691 εκ. $. Οι εξαγωγές αγαθών του Cabo
Verde περιορίζονται στα ιχθυηρά, τα προϊόντα που σχετίζονται µε τα ιχθυηρά, καλύπτοντας το
85% των συνολικών εξαγωγών αγαθών το 2016, τα υποδήµατα και τα υφάσµατα. Τα βασικότερα
εισαγόµενα προϊόντα είναι τα καύσιµα, µηχανές και µηχανήµατα, αντιδραστήρες και λέβητες,
σίδηρος, γάλα, τσιµέντο, οχήµατα, ρύζι.
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Εξαγωγές αγαθών του Cabo Verde κατά τα έτη 2014-2016 δολ. ΗΠΑ
2016
148.477.730
-0,52%
2015
149.254.970
-41,08%
2014
253.332.928
37,55%
Εισαγωγές αγαθών στο Cabo Verde κατά τα έτη 2014-2016 δολ. ΗΠΑ
2016
691.039.741
9,59%
2015
630.568.578
-26,45%
2014
857.386.517
6,44%
Κύριοι πελάτες είναι οι χώρες της ΕΕ και συγκεκριµένα η Ισπανία, η Πορτογαλία, η
Ιταλία, καθώς και η Αυστραλία και η Κίνα. Οµοίως, το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών της
χώρας προέρχεται από χώρες της ΕΕ και κυρίως την Πορτογαλία που είναι ο βασικός
προµηθευτής. Το διµερές εµπόριο Ελλάδας-Cabo Verde είναι αµελητέου όγκου και περιστασιακό
σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Σύµφωνα µε την Eurostat (2017) οι ελληνικές εξαγωγές στο Cabo
Verde το 2016 ανήλθαν σε 76 χιλ. ευρώ, ενώ το 2016 δεν αναφέρονται εισαγωγές στη χώρα µας
από το Cabo Verde (βλ. κατ. πίνακα).
Εισαγωγές - Εξαγωγές Cape Verde με κράτη-μέλη της ΕΕ ( 2015 – 2016)
Χώρα
EU28
Πορτογαλία
Ισπανία
Γαλλία
Ολλανδία
Ιταλία
Βέλγιο
Γερμανία
Ην. Βασίλειο
Δανία
Σουηδία
Αυστρία
Ρουμανία
Πολωνία
Φινλανδία
Κροατία
Μάλτα
Ουγγαρία
Ιρλανδία
Τσεχία
Λουξεμβούργο
Σλοβενία
Ελλάδα
Σλοβακία

Εξαγωγές ( ευρώ)
2015
2016
63.621.997 71.662.304
10.913.702 11.322.668
41.799.043 52.168.468
200.814
239.972
424.171
156.738
2.187.952
6.614.498
8.769
7.715
502.989
88.728
126.997
106.346
60.125
50.226
40.494
704.296
108
8.567
168.778
312
5.268
1.351
5.337
345
1.436
7.211.961
5.006
33.998
102.363

128
12.236
1.990

Εισαγωγές (ευρώ)
2015
2016
389.433.811
474.338.010
214.522.658
258.844.435
40.595.499
85.003.227
13.305.005
36.266.171
80.894.504
32.816.625
8.054.791
21.688.579
13.636.566
18.862.289
6.086.701
6.742.152
4.009.879
4.580.766
2.002.496
1.906.253
755.194
1.607.952
804.470
1.144.562
276.003
1.091.884
1.007.918
1.036.630
390.695
917.699
98.324
392.495
1.576.080
347.118
188.572
263.260
294.300
206.293
501.456
166.257
67.089
126.494
218.075
100.105
18.755
76.438
32.756
60.253
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Εισαγωγές - Εξαγωγές Cape Verde με κράτη-μέλη της ΕΕ ( 2015 – 2016)
Εξαγωγές ( ευρώ)
Λιθουανία
Βουλγαρία
Κύπρος
Λεττονία
Εσθονία

Εισαγωγές (ευρώ)
92.631
48.346
3.394
29.120
8.985
3.622

406

Πηγή: Eurostat

Ιούλιος 2017

*Πηγές: African Economic Outlook, ∆ΝΤ, INECV, BCV, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Στοιχεία Γεωγραφίας-Πληθυσµός
Η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου
στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Βόρεια και ανατολικά συνορεύει µε την Ισπανία, ενώ νότια και
δυτικά βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό. Η χώρα περιλαµβάνει δύο αρχιπελάγη στον
Ατλαντικό, τις Αζόρες και τη Μαδέρα. Έχει έκταση 92.212 τετραγωνικά χιλιόµετρα και
πληθυσµό 10.309.573 κατοίκους (στοιχεία Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 2016).
Περιλαµβάνει τις δυο αυτόνοµες διοικητικά περιοχές των Αζόρων και της Μαδέρα και
χωρίζεται διοικητικά σε πέντε περιφέρειες: Αλεντέζου, Αλγκάρβε, Κέντρο, Λισσαβώνας και
Κοιλάδας του Τάγου, Βορρά. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Λισσαβώνα και µεγαλύτερες
πόλεις το Πόρτο και η Μπράγα. Άνω του 25% του πληθυσµού είναι συγκεντρωµένο στη
µητροπολιτική περιοχή της Λισσαβώνας, η οποία διαιρείται σε δυο µεγάλες υποπεριφέρειες,
της Λισσαβώνας και της Χερσονήσου του Setubal.
2. Πολιτικό Σύστηµα

Σελ.
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Το πολίτευµα της Πορτογαλίας είναι Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία.
Πρόεδρος είναι ο Marcelo Rebelo de Sousa, o οποίος εξελέγη το Μάρτιο του 2016,
διαδεχόµενος τον Ανίµπαλ Καβάκο Σίλβα (2006-2016). Τελευταίες εκλογές διεξήχθησαν
στη χώρα τον Οκτώβριο 2015, δίχως κανένα κόµµα να συγκεντρώσει την πλειοψηφία.
Πρώτος σε ψήφους ανεδείχθη ο Συνδυασµός Paf, του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος µε το
Λαϊκό Κόµµα, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό 38,6% των ψήφων και 46% των
κοινοβουλευτικών εδρών. ∆εύτερο κόµµα ανεδείχθη το Σοσιαλιστικό PS, µε 32,3% των
ψήφων και 37% των κοινοβουλευτικών εδρών. Σε κλίµα πολιτικής αβεβαιότητας, αρχικά
σχηµάτισε Κυβέρνηση µειοψηφίας ο Αρχηγός του Paf και πρώην Πρωθυπουργός, Pedro
Passos Coelho, η οποία όµως έπεσε µέσα σε ένα µήνα, όταν το Πρόγραµµά της
καταψηφίσθηκε στη Βουλή από όλα τα Κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Εν συνεχεία,
σχηµάτισε Κυβέρνηση ο Αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, António Costa, µε την
κοινοβουλευτική υποστήριξη των κοµµάτων της Αριστεράς. Η σοσιαλιστική Κυβέρνηση
ανέλαβε την εξουσία στις 26 Νοεµβρίου 2015, µε την κοινοβουλευτική υποστήριξη του
Μπλόκου της Αριστεράς BE, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος PCP και του Πράσινου
Κόµµατος.
Τα δυο µεγάλα συνδικάτα εργαζοµένων στην Πορτογαλία είναι η Γενική Ένωση
Εργαζοµένων-UGT, παραδοσιακά συνδεδεµένη µε το Σοσιαλιστικό Κόµµα, και η Γενική
Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων-CGTP, παραδοσιακά συνδεδεµένη µε το Κοµµουνιστικό
Κόµµα.

3. Εξωτερικές Σχέσεις
3.1.Πορτογαλία-Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Πορτογαλία έγινε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε Ε.Ο.Κ.) το 1986 και το
1999 εισήλθε στη ζώνη του ευρώ.
3.2.Συµµετοχή Πορτογαλίας σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς
Η Πορτογαλία συµµετέχει στους ακόλουθους ∆ιεθνείς Οργανισµούς:
ADB (µη περιφερειακή χώρα), AfDB (µη περιφερειακή χώρα), Australia Group, BIS, CD,
CE, CERN, CPLP, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, IADB, IAEA,
IBRD, ICAO, ICC (εθνικές επιτροπές), ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO,
IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAIA
(παρατηρητής), MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS (παρατηρητής), OECD, OPCW, OSCE,
Pacific Alliance (παρατηρητής), Paris Club, PCA, Schengen Convention, SELEC
(παρατηρητής), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNMIT,
UNSC (προσωρινό), UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO,
ZC.
3.3. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
Οι µεγαλύτερες καθηµερινές εφηµερίδες κατά φθίνουσα σειρά κυκλοφορίας είναι η
Público (33.258) και η Diário de Notícias (24.510), οι οποίες ανήκουν στους Οµίλους Sonae
και ContolInveste αντίστοιχα. Εβδοµαδιαία εφηµερίδα µε τη µεγαλύτερη κυκλοφορία είναι η
Expresso του Οµίλου Impresa. Σηµαντικότερα έντυπα οικονοµικού περιεχοµένου είναι τα
καθηµερινά Diário Económico και Jornal de Negócios, καθώς και τα εβδοµαδιαία Vida
Económica και Visão. Oι µεγαλύτερες ηλεκτρονικές εφηµερίδες είναι η Diário Digital και η
Portugal Diário. Τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής εµβέλειας είναι η Κρατική Ραδιοτηλεόραση
RTP, η Ανεξάρτητη Εταιρεία Επικοινωνίας (SIC) και η Ανεξάρτητη Τηλεόραση (TVI).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
1.Γενικά Στοιχεία

Σελ.
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Το 2016 η οικονοµική ανάπτυξη της Πορτογαλίας ήταν µέτρια, επιταχυνόµενη
έντονα κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στο σύνολο του
έτους έναντι ανάπτυξης 1,5% το 2015, 0,9% το 2014, ύφεσης 1,4% το 2013 και συνολικά
ύφεσης 7,8% κατά την τετραετία 2010-2013. Το δεύτερο εξάµηνο του 2016, το ΑΕΠ
αυξήθηκε κατά 1,9%, σηµατοδοτώντας ότι η ανάκαµψη της πορτογαλικής οικονοµίας θα
συνεχίσει. Το 2016, η αύξηση της παραγωγής στην Πορτογαλία ήταν 0,3 ποσοστιαίες
µονάδες χαµηλότερη από εκείνη που παρατηρήθηκε στη ζώνη του ευρώ και το επίπεδο της

εξακολουθεί να είναι 4% χαµηλότερο από εκείνο που σηµειώθηκε το 2008, το έτος που
σηµατοδότησε την έναρξη της διεθνούς οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,3% το 2016. Παρά την επιβράδυνση της
τάξης των 0,3 µονάδων από το προηγούµενο έτος, συνέχισε να αυξάνεται έντονα, ιδιαίτερα
το τελευταίο τρίµηνο του έτους, αντανακλώντας την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, η
οποία παρέµεινε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και την αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος
των νοικοκυριών, αποδεικνύοντας σε µεγάλο βαθµό την ανάκαµψη της αγοράς εργασίας.
Ο σχηµατισµός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου µειώθηκε κατά 0,1% το 2016,
αντισταθµίζοντας την αύξηση κατά 4,5% που παρατηρήθηκε το προηγούµενο έτος, αλλά
παρουσίασε ένα προφίλ ανάκαµψης σε ετήσια βάση και επιτάχυνση του εταιρικού στοιχείου.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,4%, µετά από αύξηση 6,1%
το 2015. Η µείωση των εξαγωγών ενέργειας και η µικρότερη αύξηση των εξαγωγών
υπηρεσιών συνέβαλαν στη µείωση του ρυθµού αύξησης των εξαγωγών το 2016. Όσον
αφορά τα θεµελιώδη µακροοικονοµικά µεγέθη, το πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών και του κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 0,5 µονάδες το 2016 στο 1,7% του ΑΕΠ. Ο
καθαρός δανεισµός της πορτογαλικής οικονοµίας αυξήθηκε κατά 1,2 µονάδες βάσης σε
1,5% του ΑΕΠ.
Η αποµόχλευση της πορτογαλικής οικονοµίας συνεχίστηκε, αν και οι δείκτες χρέους
εξακολουθούν να παραµένουν σε υψηλά επίπεδα. Το 2016 οι δείκτες των υποχρεώσεων των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων µειώθηκαν κατά 2,6 και 4,1 µονάδες σε 86,5% και
105,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Το ποσοστό αποταµίευσης ανήλθε στο 4,4% του διαθέσιµου
εισοδήµατος, το οποίο είναι 0,1 µονάδες κάτω από εκείνο που καταχωρήθηκε το 2015.
Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης µειώθηκε στο 2,0% του ΑΕΠ, υπό συνθήκες
σταθεροποίησης του διαρθρωτικού ισοζυγίου και µείωσης του διαρθρωτικού πρωτογενούς
ισοζυγίου.
Οι συνθήκες της αγοράς εργασίας συνέχισαν να παρουσιάζουν σηµαντική ανάκαµψη,
εν µέσω της ισχυρότερης δυναµικής των µισθών. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,2% και το
ποσοστό ανεργίας µειώθηκε κατά 1,3 µονάδες, µε µέσο ετήσιο ρυθµό στο 11,1%. Η
µακροχρόνια ανεργία µειώθηκε επίσης, αλλά εξακολουθεί να επιβαρύνει σηµαντικά τη
συνολική ανεργία (62,1%).
Ο εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,6% το 2016 (0,5% το
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Η πορτογαλική οικονοµία παρουσίασε αξιοσηµείωτη ικανότητα µακροοικονοµικής
προσαρµογής και τοµεακή αναδιάρθρωση, µε βάση τη δυναµική διεθνοποίησης των
πορτογαλικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συνεχής οικονοµική ανάπτυξη και η αύξηση της
ευηµερίας των πολιτών απαιτούν την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων των
επιχειρήσεων και τη διαθεσιµότητα ειδικευµένων ανθρώπινων πόρων, στο πλαίσιο της
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας δικαίου, χωρίς να διακυβεύεται η
ισορροπία των εξωτερικών λογαριασµών.
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2015).

2. Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη
Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 2013-2016
Πηγή
2014
2015
ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιµές) σε δις
ΙΝΕ
173,446 179,405
ευρώ
ΑΕΠ (πραγµατική µεταβολή%)
ΙΝΕ
+0,9
1,5
ΑΕΠ κατά κεφαλήν (€)
ΙΝΕ
16.676
17.293
Ανεργία %
ΙΝΕ
13,9
12,4
Πληθωρισµός %
Eurostat -0,2
0,5
Εξαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) σε BdP
70,718
74,294
δις ευρώ
Εισαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) σε BdP
68,827
71,128
δις ευρώ
Εµπορικό Ισοζύγιο σε δις ευρώ
BdP
1,891
3,165
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
BdP
0,2
0,8
(δις ευρώ)
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην
AICEP
98,988
107,384
Πορτογαλία stock (δις ευρώ)
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στον
AICEP
45,125
52,110
λοιπό κόσµο stock (δις ευρώ)
∆ηµοσιονοµικό Ισοζύγιο (%ΑΕΠ)
MINFIN -7,2
-4,4
∆ηµόσιο Χρέος (%ΑΕΠ)
BdP
130,2
128,8
Καθαρό Εξωτερικό Χρέος (%ΑΕΠ) BdP
-104,6% -101,5%

2016
184,931.145
1,39
17.910
11,1
0,6
75,779
71,714
4,065

112,146
52,981
-2%
130,4%

3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονοµικών µεγεθών
3.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Το πορτογαλικό ΑΕΠ ανήλθε το 2016 σε 184.931.145 χιλ.€.
οικονοµία κατέγραψε ανάπτυξη της τάξης του 1,39% έναντι 1,5 το 2015.

Η Πορτογαλική

Η εξέλιξη του ΑΕΠ ανά τρίµηνο το 2015 και 2016 είχε ως εξής:
ΑΕΠ
2014 2015
µεταβολή %
(ετήσια
βάση)
0,9

1,5

2016

1ο τρίµηνο 2ο τρίµηνο 3 ο τρίµηνο 4ο τρίµηνο
2016
2016
2016
2016

1,39

1

0,9

1,7

2

Σελ.
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Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας
Η ανάκαµψη της πορτογαλικής οικονοµίας οφείλεται στη συνέχιση της θετικής
επίδοση της εγχώριας ζήτησης, κυρίως χάρη στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης
(+2,3%) και σε µικρότερο βαθµό χάρη στην αύξηση της δηµόσιας κατανάλωσης (+0,8%).
Μείωση κατά 0,3% κατέγραψαν οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.
∆ηµόσια&Ιδιωτική Κατανάλωση
2012
2013
2014

(ετήσιες
µεταβολές %)
∆ηµόσια
-3,3
-2.0
Κατανάλωση
Ιδιωτική
-5,5
-1,2
κατανάλωση
Ακαθάριστες
-16,6
-5,1
Επενδύσεις
Παγίου
Κεφαλαίου
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία

2015

2016

-0,5

+0,8

+0.8

+2,3

+2,6

+2.3

+2,3

+4,5

-0.3

Σελ.
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Το 2016 αυξήθηκε σηµαντικά η συνεισφορά της καθαρής εξωτερικής ζήτησης στη
διαµόρφωση του ΑΕΠ (0,9%), αντανακλώντας την ενίσχυση της δυναµικής των εξαγωγών
των αγαθών και υπηρεσιών. Το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, σε ονοµαστικούς
όρους, βελτιώθηκε σε 1,2% επί του ΑΕΠ. Η πραγµατική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών κυµάνθηκε σε 2,0% (αγαθά: 0,9% και υπηρεσίες: 1,2%), ενώ οι εισαγωγές
αγαθών και υπηρεσίων αυξήθηκαν κατά 0,8%. Ο δείκτης καλυψης των εισαγωγών αγαθων
και υπηρεσίων από τις εξαγωγές ανέρχεται σε 105,7%. Οσον αφορά µόνο τις εξαγωγες
αγαθών ως προς τις εισαγωγές ο δείκτης κάλυψης είναι 82,4%.
Συµβολή στην διαµόρφωση του ΑΕΠ ως %
2008 2009
2010 2011
2012
2013 2014 2015 2016
Εγχώρια ζήτηση 1,0
-3,6
0,9
-5,5
-6,9
-2
2,2
2,5
0,5
Εξωτερική
-1,0 0,6
0,5
4,4
3,6
0,8
-1,3 -1,1 0,9
ζήτηση
µεταβολή ΑΕΠ
0,0
-2,5
1,4
-1,3
-3,2
-1,4 +0,9 +1,5 +1,4
%

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας

3.2. ∆οµή Οικονοµίας
Όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όσον αφορά τη δοµή της
πορτογαλικής οικονοµίας, το βασικότερο χαρακτηριστικό της τελευταίας δεκαετίας είναι η
µεγέθυνση του τοµέα των υπηρεσιών. Κατά το 2016 η συνεισφορά του αγροτικού τοµέα
στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία-ΑΠΑ παρέµεινε σταθερή, ενώ ενισχύθηκε ελαφρά η
συνεισφορά της βιοµηχανίας εις βάρος του τοµέα των υπηρεσιών. Ειδικότερα, το 2016 η
γεωργία, η δασοκοµία και η αλιεία συνεισέφεραν µόλις κατά 2,2% στην Ακαθάριστη
Προστιθέµενη Αξία-ΑΠΑ (σε σύγκριση µε 24% το 1960 και 2,4% το 2015) απασχολώντας
6,9% του ενεργού πληθυσµού (έναντι 10,5% το 2011 και 7,5% το 2015). Η βιοµηχανία,
κατασκευές, ενέργεια και διαχείριση υδάτων συνεισέφεραν αντίστοιχα ποσοστά 22,4% και
24,5% στην ΑΠΑ και την απασχόληση (έναντι αντίστοιχων µεγεθών 21,9% και 24,5% το
2015). Το υπόλοιπο τµήµα της οικονοµίας αφορά υπηρεσίες, σε ποσοστό 75,4% (έναντι
75,8% το 2015), όπου απασχολείται το 68,6% του εργατικού δυναµικού της χώρας (έναντι
68,1% το 2015).

Πηγή: AICEP
Πέρα από την επέκταση και την εξειδίκευση που παρατηρείται την τελευταία
δεκαετία στον τοµέα των υπηρεσιών, σηµαντικές αλλαγές συντελέσθηκαν στον τοµέα της
µεταποίησης, ο οποίος εκσυγχρονίσθηκε και εξειδικεύθηκε µε την ενσωµάτωση τεχνολογιών
& καινοτοµίας και τη σταδιακή αντικατάσταση της παραδοσιακής µεταποιητικής
βιοµηχανίας από νέους κλάδους που συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της πορτογαλικής
οικονοµίας, όπως βιοµηχανία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, ηλεκτρονικών, ενέργειας,
φαρµάκων, καθώς και νέες τεχνολογίες.
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Η σηµασία του τοµέα τουρισµού για την οικονοµία είναι τεράστια, καθώς για το έτος
2016 τα έσοδα του κλάδου ανήλθαν σε 12,7 δις ευρώ έναντι 11,4 δις το 2015. Ο τουρισµός
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Σηµειώνεται ότι στην επέκταση του κλάδου των υπηρεσιών συµβάλλει κατά πολύ η
γεωγραφική θέση και το ήπιο µεσογειακό κλίµα, που έχουν δώσει ώθηση στην πορτογαλική
τουριστική βιοµηχανία.

αποτελεί έναν από τους κυριότερους εξαγωγικούς τοµείς και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 17%
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και περί το 7% του ΑΕΠ της χώρας.
Οι σηµαντικότερες αγορές προέλευσης τουριστών, σύµφωνα µε στοιχεία της
Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι: Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία η Ισπανία, η Γερµανία,
Αγκόλα κλπ.. Σηµειώνεται ότι η αύξηση της τουριστικής κίνησης από τις ανωτέρω βασικές
ευρωπαϊκές αγορές το 2016 κυµάνθηκε περίπου σε 9%.

3.3. Πληθωρισµός
Το 2016 ο πληθωρισµός ανήλθε σε 0,6%, ελαφρά υψηλότερος από το προηγούµενο
έτος. Υψηλότερα κινήθηκαν οι τιµές στα µη επεξεργασµένα τρόφιµα και στις υπηρεσίες,
αντιθέτως αρνητικά κινήθηκαν στα βιοµηχανικά προϊοντα.
ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ 2009-2016
%
Σύνολο
Αγαθά
Τρόφιµα

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-0,9
1,4
3,7
2,8
0,4
-0,2
0,5
0,6
-2,4
1,7
4,4
2,5
0
-1,1
-0,1
0
-2,5
0,4
3
3,4
2,3
-0,7
1,5
0,8
Μη
-4,3
0,7
2,9
2,8
2,6
-2,1
1,9
1,6
επεξεργασµένα
Επεξεργασµένα
-0,9
0,2
3,1
4,0
2
0,4
1,2
0,3
Βιοµηχανικά
-2,3
2,4
5,2
2,0
-1,5
-1,4
-1,3
-0,7
Μη ενεργειακά
-0,8
-0,7
1,4
-2,1
-1,5
-1,4
-0,7
-0,3
Ενεργειακά
-8,0
9,5
12,8
9,5
-0,7
-1,5
-3,7
-1,8
1,3
1,0
2,4
3,1
0,7
0,8
1,4
1,5
Υπηρεσίες
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3.4. Αγορά Εργασίας
Απασχόληση
Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας το 2016 επηρρεάστηκαν από την επανεκκίνηση της
οικονοµίας. Το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε 11,1% έναντι 12,4% το 2015 και 13,9% το
2014. Και σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν (Απρίλιος 2017) από την
Πορτογαλική Στατιστική Υπηρεσία, η ανεργία µειώθηκε σε 9,9% το Φεβρουάριο για πρώτη
φορά µετά από οκτώ χρόνια. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 508.300 παρουσιάζοντας µείωση κατά
1,9%, ενώ ο ενεργός πληθυσµός ανέρχεται σε 4.630.200 άτοµα και αυξήθηκε κατά 0,5%
(επιπλέον 22.600 άτοµα) σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Το ποσοστό αυτό είναι το
χαµηλότερο που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2009, όταν το ποσοστό ανεργίας
διαµορφώθηκε στο 9,7%. Η εκτίµηση του ποσοστού της ανεργίας για το µήνα Μάρτιο 2017
προβλέπει περαιτέρω αποκλιµάκωση σε 9,8%. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι διορθωµένα ως
προς τις επιδράσεις της εποχικότητας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί έως τα
τέλη του 2017 το ποσοστό ανεργίας σε 9,9% µε στόχο πτώση σε ποσοστά 7,4% έως το
2021.
Επέκταση ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Η εργασία στην Πορτογαλία είναι όλο
και πιο επισφαλής, φθηνή, οι δε εργαζόµενοι εργάζονται περισσότερες ώρες από το µέσο
ευρωπαϊκό όρο. Το 2016 υπήρξαν 844.000 εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης,
αντιπροσωπεύοντας το 22,3% του απασχολούµενου πληθυσµού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 14,2% που σηµαίνει ότι ένας στους πέντε απασχολούµενους
εργάζεται µερικώς.
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Πηγή: Τράπεζα της Πορτογαλίας/Κρατική Στατιστική Υπηρεσία/Eurostat

Φθηνή αµοιβή απασχόλησης. Εκτός από την εργασία µερικής απασχόλησης, η οποία
έχει αυξηθεί από 9,5% το 1994 σε 22,3% το 2016, η εργασία στην Πορτογαλία αµοίβεται
χαµηλά. Το 2014, το µέσο ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα ενός εργαζόµενου ήταν 17.297 €,
που αντιστοιχεί στο 51,2% του ευρωπαϊκού µέσου όρου (33.774 €). Οι τάσεις αυτές όµως
έρχονται σε αντιδιαστολή µε την αύξηση του µέσου κόστους εργασίας στη χώρα που
αυξήθηκε κατά 2,5% το 2016 φθάνοντας σε 13,7€/ώρα. Ωστόσο, η τιµή αυτή παραµένει
αρκετά χαµηλή σε σύγκριση µε τις χώρες της ευρωζώνης 29,8€/ώρα αλλά και εκείνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν µια µέση τιµή 25,4€/ώρα. Παρόλο που οι µισθοί
παραµένουν χαµηλοί, έχουν καταγράψει κατά το τελευταίο έτος θετική µεταβολή για πρώτη
φορά µετά το 2013. Τέλος, ο µέσος εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας στην Πορτογαλία είναι
42,4 ώρες που είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος χρόνος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών-γυναικών. Επιπλέον, ως προς τους µισθούς
εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η
κυβέρνηση ετοιµάζει νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την προώθηση της ισότητας των
αµοιβών ανάµεσα στα δυο φύλα και ποινές για τις εταιρείες που δε συµµορφώνονται στις
διατάξεις που θα
περιλαµβάνουν τρεις πυλώνες: δηµιουργία σηµείων αναφοράς,
παρακολούθηση και ποινή. Επισηµαίνεται ότι οι εταιρείες θα έχουν την υποχρέωση να
υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία για µισθολογικές ανισότητες, αναφέροντας τις αντίστοιχες
µέσες τιµές, µε κίνδυνο την επιβολή ποινών της µορφής περιορισµού στην υπογραφή
κρατικών συµβάσεων και αποκλεισµού από προγράµµατα επιδότησης.
3.5. Εξωτερικό Εµπόριο
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Πορτογαλίας, κατά την τελευταία πενταετία,
οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν µέση ετήσια αύξηση κατά
4,2% και 2,8%, αντίστοιχα. Το 2016 οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
2,0%, σε σχέση µε το 2015, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,8%, συµβάλλοντας στην
υπερκάλυψη των εισαγωγών από εξαγωγές (102,9%). Από το 2012 το εµπορικό ισοζύγιο
αγαθών&υπηρεσιών εµφανίζει θετικό πρόσηµο.
Διεθνές Εμπόριο Αγαθών&Υπηρεσιών
2014
2015
Εξαγωγές
δις € 70,718 74,294
Εισαγωγές
δις € 68,827 71,128
Ισοζύγιο
δις € 1,891
3,165
Ποσοστό Κάλυψης %
102,9
104,4

2016 μεταβολή % 2016/2015
75,779
2,0
71,714
0,8
4,065
1,49

Διεθνές Εμπόριο Αγαθών
2014

2015

Εξαγωγές

δις € 48,054

49,826

50,290

0,9%

Εισαγωγές

δις € 59,032

60,310

61,055

1,2%

Ισοζύγιο

δις €

-10,98 -10,485 -10,766

2,7%

83%

82%
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Ποσοστό Κάλυψης %

2016 μεταβολή % 2015/2014

Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών
2014

2015

Εξαγωγές

δις € 22,664

24,468

25,489

4,2%

Εισαγωγές

δις €

9,795

10,818

10,659

-1,5%

Ισοζύγιο

δις € 12,869

13,65

14,83

8,6%

226%

239%

Ποσοστό Κάλυψης %

231%

2016 μεταβολή % 2016/2015

Πηγή: AICEP/Τράπεζα της Πορτογαλίας/Κρατική Στατιστική Υπηρεσία

3.5.1.Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
Εισαγωγές αγαθών. Η σύνθεση των εµπορικών εταίρων της Πορτογαλίας παρέµεινε
εν πολλοίς αµετάβλητη. Βασικοί προµηθευτές παραµένουν η Ισπανία (32,76), η Γερµανία
(13,52), η Γαλλία (7,78), η Ιταλία (5,48) και η Ολλανδία (5,11), από τις οποίες προήλθε το
2016 το 64,65% των πορτογαλικών εισαγωγών (έναντι 63,5% το 2015, 62% το 2014 και
60% το 2013).

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας
Εισαγωγές αγαθών ανά κατηγορία προϊόντος
Οι εισαγωγές αφορούσαν κυρίως, κατά φθίνουσα σειρά κατ’ αξία, τις κατηγορίες:
µηχανοκίνητα οχήµατα, χηµικές ουσίες, τρόφιµα, αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα, µηχανήµατα και εξοπλισµός,
βασικά µέταλλα, γεωργικά προϊόντα, ζωική παραγωγή, θηράµατα, βασικά φαρµακευτικά
προϊόντα και φαρµακευτικά παρασκευάσµατα, ηλεκτρικές συσκευές και ενδύµατα.

µηχανοκίνητα οχήµατα

6.914.365.004,00

Ποσοστό%
11,31%
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Πορτογαλικές εισαγωγές αγαθών ανά κατηγορία προϊόντος το 2016

Πορτογαλικές εισαγωγές αγαθών ανά κατηγορία προϊόντος το 2016
χηµικές ουσίες
6.045.397.649,00

9,89%

τρόφιµα

5.963.158.932,00

9,75%

αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο

4.710.332.949,00

7,70%

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα

4.156.956.585,00

6,80%

µηχανήµατα και εξοπλισµός

3.910.186.213,00

6,40%

βασικά µέταλλα

2.861.872.082,00

4,68%

γεωργικά προϊόντα, ζωική παραγωγή, θηράµατα
βασικά φαρµακευτικά προϊόντα και φαρµακευτικά
παρασκευάσµατα
ηλεκτρικές συσκευές

2.811.668.354,00

4,60%

2.481.550.188,00

4,06%

2.479.580.139,00

4,06%

ενδύµατα

2.054.650.234,00

3,36%

61.133.864.567,00

100,00%

Σύνολο

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας
Αύξηση κατεγράφη στις κατηγορίες: Ξύλο και φελλός, εκτός από έπιπλα, έργα
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (+1700%), εξοπλισµός µεταφορών (1025%), ενδύµατα
(357%). Μεγαλύτερη µείωση κατέγραψαν τα έπιπλα (-92%).
Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται οι κυριότερες πορτογαλικές εισαγωγές αγαθών ανά
κατηγορία προϊόντος από τον κόσµο και την Ελλάδα για τη έτη 2014, 2015 και 2016, τα
ποσοστά της Ελλάδας και η µεταβολή 2016/2015.
Εισαγωγές στην Πορτογαλία
Κόσµος

Ελλάδα

Καουτσούκ και
πλαστικές ύλες
Υφάσµατα
Προιόντα αλιειας
και

Κόσµος

Ελλάδα

61.133.864.567,00

144.196.262,00

60.344.799.543,00

126.614.342,00

6.914.365.004,00

841.509,00

0,01%

66,61%

6.444.886.628,00

505.076,00

0,01%

5.390.979.759,00

525.926,00

6.045.397.649,00
5.963.158.932,00

12.642.602,00
11.767.681,00

0,21%
0,20%

-20,29%
3,88%

6.008.152.797,00
5.757.267.008,00

15.860.271,00
11.328.055,00

0,26%
0,20%

5.811.548.941,00
5.580.733.663,00

10.654.289,00
8.446.103,00

4.710.332.949,00
4.156.956.585,00

2015

6.074.996.816,00
19.571.752,00

0,47%

72,91%

3.747.537.416,00

3.910.186.213,00

4.740.828,00

2.861.872.082,00

11.992.307,00

0,12%

8,32%

0,42%

-24,94%

2.811.668.354,00

8.514.122,00

0,30%

2.481.550.188,00

5.189.981,00

0,21%

2.479.580.139,00

5.974.674,00

2.054.650.234,00

1.101.980,00

1.966.769.466,00
1.653.323.411,00
383.464.196,00

2014
59.032.120.694,00

112.848.666,00

7.488.771.127,00
11.318.855,00

0,30%

3.459.486.117,00

3.824.908.660,00

4.376.624,00

0,11%

3.596.075.574,00

2.664.397,00

3.085.069.764,00

15.976.389,00

0,52%

2.858.454.549,00

15.493.468,00

113,68%

2.735.337.329,00

3.984.479,00

0,15%

2.584.877.371,00

9.330.624,00

62,06%

2.412.732.733,00

3.202.430,00

0,13%

2.182.244.175,00

3.543.466,00

0,24%

54,60%

2.313.382.807,00

3.864.692,00

0,17%

2.240.012.109,00

4.364.120,00

0,05%

357,53%

2.003.785.203,00

240.853,00

0,01%

1.863.787.251,00

475.493,00

4.447.834,00

0,23%

-1,27%

1.899.455.920,00

4.504.829,00

0,24%

1.792.165.291,00

4.092.812,00

8.585.002,00
38.213.645,0
0

0,52%

-1,11%

1.606.451.664,00

8.681.740,00

0,54%

1.518.123.049,00

7.274.326,00

9,97%

20,66%

361.851.837,00

31.669.888,00

8,75%

308.812.217,00
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Αργό πετρέλαιο
και φυσικό αέριο
Ηλεκτρονικοί
υπολογιστες και
οπτικά
Μηχανήµατα και
εξοπλισµός
Βασικά µέταλλα
Γεωργικά
προϊόντα, ζωική
παραγωγή,
θηράµατα
Βασικά
φαρµακευτικά
προϊόντα και
φαρµακευτικά
παρασκευάσµατ
α
Ηλεκτρικές
συσκευές
Ενδύµατα

%
µεταβολ
ή 2016/15
13,89%

Ελλάδα
%
Ελλάδα
ς
0,21%

2016
Total
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Χηµικές ουσίες
Τρόφιµα

Κόσµος
%
Ελλάδα
ς
0,24%

23.920.266,00

Σελ.

Κατηγορία
προιόντος
(CPA 2008 )

Κατηγορία
προιόντος
(CPA 2008 )

Εισαγωγές στην Πορτογαλία
Κόσµος

Ελλάδα

2016

Κόσµος
%
Ελλάδα
ς

%
µεταβολ
ή 2016/15

Ελλάδα

2015

Κόσµος
%
Ελλάδα
ς

Ελλάδα

2014

υδατοκαλιέργειας

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας
Εισαγωγές Υπηρεσιών. Οι πορτογαλικές εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2016
κατά 3,1%. Τα 2/3 σχεδόν αυτών αφορούν µεταφορικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Τη
µεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν σε σχέση µε το 2015 οι εισαγωγές υπηρεσιών στους
κλάδους πνευµατικών δικαιωµάτων, δηµόσιας διοίκησης. Μείωση κατέγραψαν οι
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, µεταφορές και επισκευών και συντήρησης. Η Πορτογαλία
εισάγει υπηρεσίες, όπως και αγαθά, πρωτίστως από την Ισπανία (19,6%), και ακολουθεί το
Ην.Βασίλειο (10,7%), η Γαλλία (9,5%), οι ΗΠΑ (8,5%), η Γερµανία (7,8%), η Ολλανδία
(4,1%) η Βραζιλία (3,0%), το Βέλγιο, η Ελβετία, η Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, η Ιταλία, η
Αγκόλα, κ.ά..
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΣΕ ΧΙΛΙΆ∆ΕΣ ΕΥΡΏ
2011

2015

2016

% επί
συνόλου
2016

Μεταβολή
% 16/15

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2.974

3.612

3.850

29,3%

6,6%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3.190

3.172

3.045

23,2%

-4,0%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

837

1.083

1.102

8,4%

1,8%

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

432

619

743

5,7%

20,0%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

673

527

463

3,5%

-12,1%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

279

349

354

2,7%

1,4%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

217

318

311

2,4%

-2,2%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ

434

242

261

2,0%

8,0%

71

106

130

1,0%

22,9%

117

100

112

0,9%

12,0%

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ

2.063

2.683

2.768

21,1%

3,2%

ΣΥΝΟΛΟ

11.287

12.742

13.139

100,0%

3,1%

Πηγή: AICEP/Τράπεζα της Πορτογαλίας

3.5.2. Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών
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Κυριότεροι πελάτες της Πορτογαλίας σε αγαθά παρέµειναν η Ισπανία (27%), η
Γαλλία (13%), η Γερµανία (12%), το Ηνωµένο Βασίλειο (7%) και οι ΗΠΑ (5%). Η
κατάταξη των πελατών της Πορτογαλίας παρέµεινε εν πολλοίς σταθερή το 2016.
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Εξαγωγές Αγαθών. Σύµφωνα µε στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας
Πορτογαλίας, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,02% το 2016, ενώ οι εισαγωγές
κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 1,31%, µε ποσοστό κάλυψης εισαγωγών από εξαγωγές
82,3%. Το αποτέλεσµα του εµπορικού ισοζυγίου αγαθών το 2016 παρέµεινε αρνητικό,
βελτιωµένο κατά 2,67%.

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας
Εξαγωγές αγαθών ανά κατηγόρια προϊόντος

Ορυκτά καύσιµα
Πολτοί από ξύλο, ανακυκλωµένο χαρτί ή χαρτόνι
Μέταλλα
Τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο, τσιµέντο, αµίαντο, κεραµικά
προϊόντα, γυαλικά
Τεχνουργήµατα από ξύλο, φελλό, άχυρο, υλικά σπαρτοπλεκτικής,
καλαθοποιίας
Παρασκευασµένα τρόφιµα, ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι, καπνά
Χηµικά
Πλαστικές ύλες, καουτσούκ
Φυτικά προϊόντα
Μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές εγγραφής και
αναπαραγωγής τηλεοπτικών εικόνων και ήχου
Ζωικά προϊόντα
Οχήµατα, αεροσκάφη, πλοία και εξοπλισµός µεταφορών
Υφαντουργία και κλωστοϋφαντουργικά είδη
Βιοµηχανικά είδη
Λίπη ζωικά ή φυτικά και λάδια, κεριά
Έργα τέχνης, αντίκες
Υποδήµατα, οµπρέλες, οµπρέλες ηλίου, µπαστούνια, ράβδοικαθίσµατα, τεχνητά άνθη
∆έρµατα, είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού
Οπτικά, υλικά φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας, χειρουργικά εργαλεία

14337744457
3839542337
3635884429

Ποσοστό
% επί του
συνόλου
38,05%
10,19%
9,65%

3235958913

8,59%

2107776163

5,59%

1971626804
1822488150
1689706548
1387425165

5,23%
4,84%
4,48%
3,68%

722694166

1,92%

718305149
718035524
490951291
432465942
348813111
109589952

1,91%
1,91%
1,30%
1,15%
0,93%
0,29%

77065012

0,20%

27977609
10641706

0,07%
0,03%

2016
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Εξαγωγές αγαθών ανά κατηγορία προϊόντος
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Οι πορτογαλικές εξαγωγές αφορούσαν, κυρίως, ορυκτά καύσιµα (38,05%),
ανακυκλωµένα χαρτικά (10,19%), µέταλλα (9,65%) και τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο,
τσιµέντο, αµίαντο, κεραµικά προϊόντα, γυαλικά (8,59%). Οι ανωτέρω κατηγορίες
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήµισυ των πορτογαλικών εξαγωγών.

Εξαγωγές αγαθών ανά κατηγορία προϊόντος

2016

και συσκευές, ρολόγια, µουσικά όργανα
Μαργαριτάρια, λίθοι, πολύτιµα µέταλλα, κοσµηµάτα
Όπλα και πυροµαχικά
Σύνολο

669952
486137
37.685.848.517

Ποσοστό
% επί του
συνόλου
0,00%
0,00%
100,00%

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας
Εξαγωγές Υπηρεσιών. Σε αντίθεση µε το εµπόριο αγαθών, στο εµπόριο υπηρεσιών ο
σηµαντικότερος πελάτης της Πορτογαλίας δεν είναι η Ισπανία αλλά το Ην.Βασίλειο (µερίδιο
15%). Έπονται κατά φθίνουσα σειρά αξίας εξαγωγών η Γαλλία (14,9%), η Ισπανία (12,5%),
η Γερµανία (9,7%), οι ΗΠΑ (5,4%), η Ολλανδία (5,3%), η Βραζιλία (3,8%), κλπ.. Το 45,3%
των εξαγωγών αφορά τουριστικές υπηρεσίες και ακολουθούν οι κατηγορίες των µεταφορών,
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, κλπ.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΏ

2011

2015

2016

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

8.146

11.451

12.681

% επί
συνόλου
2016
48,3%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4.983

5.689

5.549

21,1%

-2,5%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

825

1.230

1.295

4,9%

5,3%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

584

561

555

2,1%

-1,1%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

309

330

336

1,3%

1,8%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

384

414

440

1,7%

6,3%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ

239

204

223

0,8%

9,3%

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

181

139

122

0,5%

-12,2%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

101

126

119

0,5%

-5,7%

48

64

92

0,4%

43,8%

3.500
19.299

4.971
25.178

4.870
26.281

18,5%

-2,0%

100,0%

4,4%

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Μεταβολή
%16/15
10,7%

Πηγή: AICEP/Τράπεζα της Πορτογαλίας

4. Κρατικός Προϋπολογισµός
Α. Εκτέλεση Προϋπολογισµού 2016.

Σελ.

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

17

Ο προϋπολογισµός του 2016 ψηφίσθηκε µε σηµαντική καθυστέρηση το Μάρτιο του
ιδίου έτους λόγω τόσο της κυβερνητικής αλλαγής που προηγήθηκε το Σεπτέµβριο του 2015
αλλά και λόγω των διαπραγµατεύσεων µε τα δύο κόµµατα της Αριστεράς που στήριξαν την
Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού κ. Antonio Costa. Η δυσκολία στην κατάρτιση του
προήλθε κυρίως από την προσπάθεια εξισορρόπησης ανάµεσα στις ευρωπαϊκές δεσµεύσεις
της χώρας στο πλαίσιο της ΕΕ αφενός, και στις δεσµεύσεις για άρση της λιτότητας τόσο του
Σοσιαλιστικού κόµµατος όσο και των κοµµάτων της Αριστεράς.

Ο Προϋπολογισµός 2016 προγραµµάτισε τη µερική αποκατάσταση των εισοδηµάτων
µετά από τις περικοπές της προηγούµενης τριετίας, µεταφέροντας το βάρος της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής στην έµµεση φορολογία. Πρόβλεψε δηµοσιονοµική
προσαρµογή της τάξης του 0,9% επί του ΑΕΠ, σε σχέση µε το 2015, µε στόχο
δηµοσιονοµικό έλλειµµα 2,2% επί του ΑΕΠ. Επιπλέον, πρόβλεψε µείωση του διαρθρωτικού
ελλείµµατος έναντι του 2015 κατά 0,3%, σε 1,7% επί του ΑΕΠ. Για το πρωτογενές
πλεόνασµα πρόβλεψε αύξηση σε 2,3% επί του ΑΕΠ, έναντι 0,4% το 2015. Η δηµοσιονοµική
προσαρµογή βάρυνε, κυρίως, το σκέλος των δαπανών, το ποσοστό των οποίων επί του ΑΕΠ
προγραµµατίσθηκε να µειωθεί κατά 2%. Επίσης, ο Προϋπολογισµός πρόβλεψε µείωση του
δηµόσιου χρέους το 2016 κατά 1,1 ποσοστιαία µονάδα, σε ποσοστό 127,7% επί του ΑΕΠ.
Με βάση τα παραπάνω, εκτιµήθηκε η ανάπτυξη της οικονοµίας το 2016 σε 1,8%.
Παράλληλα, εκτίµησε περαιτέρω µείωση της ανεργίας σε 11,3% (έναντι 12,3% το 2015).
Όσον αφορά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού και σύµφωνα µε την Κρατική
Στατιστική Υπηρεσία-ΙΝΕ, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ανήλθε το 2016 σε 3,807 δις ευρώ,
ήτοι 2,06% έναντι ελλείµµατος έναντι ελλείµµατος 4,4% επί του ΑΕΠ το 2015, και
ελλείµµατος 7,2% το 2014. Το πρωτογενές πλεόνασµα ανήλθε σε 4,02 δις ήτοι 2,2% του
ΑΕΠ. Το ∆ηµόσιο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης κατά Μάαστριχτ ανερχόταν στα τέλη
του 2016 σε 130,5% του ΑΕΠ συγκριτικά µε 129% το 2015.
Η οικονοµική ανάπτυξη επιταχύνθηκε από το δεύτερο εξάµηνο του έτους εξαιτίας
της αλµατώδους ανάπτυξης του τουρισµού και της βελτίωσης του εµπορικού ισοζυγίου µε
την σηµαντική αύξηση των εξαγωγών προϊόντων.
Σηµειώνεται ότι οι καλές ειδήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη προήλθαν από τις
επιδόσεις των δύο τελευταίων τριµήνων του 2016 (1,9% το τελευταίο τρίµηνο του έτους)
λόγω της αύξησης της εγχώριας ζήτησης, συµπαρασύροντας σε ανάκαµψη τις επενδύσεις και
την ιδιωτική κατανάλωση. Ο τουριστικός τοµέας είχε τη θετικότερη επίδραση στο ΑΕΠ
καθώς ο εισερχόµενος τουρισµός αυξήθηκε κατά 11% συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος.
Όσον αφορά το εξωτερικό εµπόριο, οι εξαγωγές εµφάνισαν αξιοσηµείωτο
δυναµισµό, παρά την αύξηση του εργατικού κόστους, όπως άλλωστε παρατηρείται κατά τα
τελευταία έτη. Σηµειώνεται ότι η αυξηµένη ιδιωτική κατανάλωση είχε ως αποτέλεσµα και
την αύξηση των εισαγωγών µε συνέπεια να περιορισθεί το πλεόνασµα στο ισοζύγιο
εξωτερικών συναλλαγών (εξαγωγές / εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών).
Εκεί όµως που υπήρξαν οι θετικότερες εξελίξεις είναι στον τοµέα της απασχόλησης
καθώς η ανεργία µειώθηκε στο 11,1% το 2016. Ο δείκτης τιµών καταναλωτή κυµάνθηκε το
2016 σε 0,6% λόγω της αύξησης των τιµών των υπηρεσιών και των ακινήτων 7,6%.
Το αδύνατο σηµείο της Πορτογαλικής οικονοµίας είναι η εξέλιξη του
δηµοσιονοµικού χρέους, λόγω και των αυξηµένων αναγκών ανακεφαλαιοποίησης και
στήριξης των πορτογαλικών τραπεζών. Όσον αφορά το ∆ηµόσιο Χρέος αυτό ανέρχεται στο
130,5% του ΑΕΠ στα τέλη του προηγούµενου έτους λόγω ανακεφαλαιοποίησης της
κρατικής τράπεζας Caixa Geral de Depositos, ενώ αναµένεται να µειωθεί σε 129,9% το
2017.
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B. Φορολογικό Σύστηµα µε βάση τις προβλέψεις του Προυπολογισµού 2016
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Υπενθυµίζεται ότι το υψηλό δηµόσιο χρέος, ασκεί πίεση στη διαβάθµιση της
Πορτογαλίας, στους οίκους αξιολόγησης και είχε ως αποτέλεσµα την άνοδο του επιτοκίου
των 10ετών οµολόγων το 4ο τρίµηνο του 2016 στο 4%.

•
Άµεση φορολογία νοικοκυριών: Κλιµακωτή µείωση της έκτακτης εισφοράς
εισοδήµατος. Επαναφέρεται η τιµαριθµική προσαρµογή των φορολογικών κλιµάκων, η
οποία είχε παγώσει από το 2012. Σταθερή έκπτωση φόρου εισοδήµατος 550-675ευρώ για
κάθε ανήλικο τέκνο, ουσιαστικά αυξάνοντας την απαλλαγή ανά τέκνο σε σχέση µε το
προηγούµενο καθεστώς κατά 225€.
•
Κοινωνικές Παροχές. ∆ιατήρηση της προσαύξησης του επιδόµατος ανεργίας κατά
10% σε άνεργα ζευγάρια. Αύξηση µηνιαίου ελάχιστου εισοδήµατος κοινωνικής ένταξης
από 178,15 σε 180,99ευρώ. Επαναφορά του εγγυηµένου εισοδήµατος ηλικιωµένων σε
5.022ευρώ ετησίως. Αναπροσαρµογή προς τα πάνω των συντελεστών χορήγησης
οικογενειακού επιδόµατος και περαιτέρω προσαύξηση για µονογονεϊκές οικογένειες.
Αύξηση επιδόµατος φροντίδας ατόµων µε αναπηρία. Κατάργηση της συµµετοχής των
ασφαλισµένων για παροχή υπηρεσιών υγείας σε κέντρα υγείας και στα επείγοντα.
∆ιεύρυνση καθεστώτος παροχής κοινωνικού τιµολογίου ρεύµατος σε νοικοκυριά µε
χαµηλό εισόδηµα (έως 5.808 ευρώ/ετησίως).
•
Μισθωτοί. Αύξηση κατώτατου µισθού από 505 σε 530 ευρώ, ήδη σε εφαρµογή από
αρχές 2016. Σταδιακή µείωση του ωραρίου εργασίας από 40 ώρες/εβδοµάδα σε 35, από τον
Ιούλιο 2016. Απεσύρθη τελικά η προβλεπόµενη µείωση κατά 1,5% των ασφαλιστικών
εισφορών των εργαζοµένων για µισθωτούς κάτω των 600ευρώ.
•
ΦΠΑ. Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23 σε 13%, η οποία ισχύει για τρόφιµα
αλλά όχι για ποτά.
•
∆ηµόσιος τοµέας. Σταδιακή αποκατάσταση των περικοπών στους µισθούς των
δηµοσίων υπαλλήλων (25%/τρίµηνο).
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•
Φορολογία ακινήτων. Κατάργηση της απαλλαγής ιδιοκτητών µε χαµηλό εισόδηµα
από καταβολή φόρου ακινήτων δεύτερης κατοικίας. Αναπροσαρµογή αντικειµενικών αξιών
εµπορικών ακινήτων στο τέλος του 2016 που θα αυξήσει την φορολογία αυτών κατά 2,25%
(το 2017) σε συνδυασµό µε επαναφορά ρήτρας διασφάλισης µέγιστης ετήσιας αύξησης του
καταβαλλόµενου φόρου ακινήτων, ώστε να µην προκύπτουν υπέρογκες αυξήσεις ανάλογα
µε την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών.
•
Έµµεσοι φόροι. Αύξηση ΦΠΑ σε αλλαντικά και κονσέρβες κρέατος από 13 σε 23%.
Αύξηση τέλους γραµµατοσήµου καταναλωτικών δανείων κατά 50% έως το 2018,
προκειµένου να αποθαρρυνθεί η λήψη καταναλωτικών δανείων και να ενισχυθεί η
αποταµίευση. Αύξηση ειδικού φόρου καπνού (εκτιµάται σε 70 λεπτά/πακέτο τσιγάρων).
Αύξηση κατά 3% φόρου στα αλκοολούχα ποτά. Αύξηση φόρου καυσίµων. Αύξηση φόρου
οχηµάτων, αναλογικά µε τον κυβισµό και την περιβαλλοντική επιβάρυνση.
•
Φορολογία επιχειρήσεων. ∆ιατήρηση φορολογικού συντελεστή σε 21%. Μείωση από
12 σε 5 έτη του ορίου µεταφοράς ζηµιών προηγούµενων ετών σε επόµενα φορολογικά έτη.
Περιορισµός απαλλαγής των ενδοοµιλικών µερισµάτων/κερδών από τον φόρο εισοδήµατος
νοµικού προσώπου («participation exemption») σε συµµετοχές τουλάχιστον 10%
(προηγουµένως 5%).
•
∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Επαναφορά του κανόνα 2 (εξερχόµενων) προς 1 (εισερχόµενο)
στις δηµόσιες προσλήψεις (ουσιαστικά σηµαίνει µείωση των δηµοσίων υπαλλήλων κατά
10χιλ.ετησίως). Το 2016, πάγωµα προσλήψεων στις δηµόσιες επιχειρήσεις και αναστολή
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων σωµάτων ασφαλείας. ∆ιατήρηση παγώµατος της
αναπροσαρµογής µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων. Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός
δηµόσιου τοµέα.

19

Γ. Εξοικονόµηση Πόρων και Εξασφάλιση Εσόδων (Προυπολογισµός 2016).

•
Τράπεζες. Αυξάνεται ο συντελεστής εισφοράς των τραπεζών στο εθνικό Ταµείο
Εξυγίανσης, από 0,085% σε 0,105%. Την εισφορά θα καταβάλλουν πλέον και ξένες
τράπεζες που διατηρούν υποκαταστήµατα στην Πορτογαλία.
•
Υγεία. Εξοικονόµηση 60εκ.€ ετησίως από τα επιδόµατα ασθενείας, µέσω ενίσχυσης
ελέγχων εξακρίβωσης δικαιούχων.
5. Οικονοµικό και Επιχειρηµατικό Περιβάλλον
Α. Ο ρόλος των µΜΕ. Oι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν τον κορµό της
πορτογαλικής επιχειρηµατικότητας, αντιπροσωπεύοντας το 90% του συνόλου των
πορτογαλικών επιχειρήσεων. Ο ρόλος τους στην πορτογαλική οικονοµία είναι ιδιαίτερα
σηµαντικός, τόσο ως προς τη διατήρηση/δηµιουργία απασχόλησης, όσο και ως προς τη
συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την εισαγωγή καινοτοµιών, χάρις στην
ευελιξία που εγγενώς έχουν λόγω µεγέθους. Η κρίση χρέους που αντιµετώπισε η Πορτογαλία
τα τελευταία χρόνια είχε άµεση και δραµατική επίπτωση στη ρευστότητα των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, το σηµαντικότερο πρόβληµα των οποίων (ακόµα και των πλέον υγιών) ήταν
και εξακολουθεί να είναι η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, η πορτογαλική
κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα πλέγµα µηχανισµών για τη στήριξη των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ρευστότητας και της εξωστρέφειάς τους, το οποίο
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (FEDER) και το
Ταµείο Συνοχής.
Στους θεσµούς και φορείς που υποστηρίζουν την επιχειρηµατικότητα
περιλαµβάνονται το Ινστιτούτο Υποστήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (IAPMEI), o
Πορτογαλικός Οργανισµός Προώθησης Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου (AICEP), ο
Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (COSEC), ο Πορτογαλικός Οργανισµός
για τη Χρηµατοδότηση και την Ανάπτυξη SOFID, το Πορτογαλικό Ταµείο Ανάπτυξης (στο
οποίο συµµετέχει και η KfW αλλά δεν έχει λειτουργήσει ακόµα), η Α.Ε. µΜΕ Επενδυτική
(κρατικών κυρίως κεφαλαίων), Εταιρείες Αµοιβαίων Κεφαλαίων, Κεφάλαια
Επιχειρηµατικού Κινδύνου και Επιχειρηµατικοί Άγγελοι.
Β. Μεταρρύθµιση καθεστώτος φορολόγησης νοµικών προσώπων.
Η Πορτογαλική κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα από το 2013 τη µεταρρύθµιση
του καθεστώτος φορολόγησης νοµικών προσώπων, προκειµένου να αυξήσει την
ανταγωνιστικότητα των πορτογαλικών επιχειρήσεων και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.
Το αναθεωρηµένο καθεστώς φορολόγησης των επιχειρήσεων µείωσε τον ανώτατο
φορολογικό συντελεστή από 25 σε 23% το 2014, ενώ το 2015 ο συντελεστής µειώθηκε
περαιτέρω σε 21%.
6. Χρηµατοδότηση-Τραπεζικός Τοµέας- Χρηµατιστήριο-Ισοζύγιο πληρωµών
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Σελ.

Το πρόγραµµα στήριξης της πορτογαλικής οικονοµίας που υπέγραψε η Κυβέρνηση
της χώρας το 2011 ανέρχεται συνολικά σε 80,6 δις και επιµερίζεται σε δάνεια του ∆ΝΤ
ύψους 29,1 δις, σε διµερή δάνεια από ΕΕ ύψους 24,3 δις και σε δάνεια από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM) ύψους 27,3 δις ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό η Πορτογαλική
Κυβέρνηση ακολουθει πολιτική πρωιµων αποπληρωµών µέρους του χρέους και προβαίνει σε
εκδόσεις οµολόγων µακροχρόνιας όσο και βραχυχρονιας διάρκειας προκειµένου να µειωθεί
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Α. ∆ιαχείρηση ∆ηµοσίου Χρέους.

το κόστος δανεισµού. Το 2016 υπήρξε σηµαντική βελτιώση, µε µείωση των επιτοκίων και
αύξηση της ζήτησης από πλευράς ξένων επενδυτών, εξέλιξη στην οποία συνέβαλε το
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τη συγκυρία αυτή εξαργύρωσε ο Πορτογαλικός
Οργανισµός ∆ηµοσίου Χρέους (IGCP) µέσω πολλαπλών εξόδων στις αγορές µε εκδόσεις
νέων οµολόγων διαφόρων ωριµάνσεων, καθώς και µέσω ανταλλαγής παλαιών οµολόγων.
Σκοπός της πολιτικής αυτής του IGCP ήταν αφενός η ενίσχυση των δηµόσιων ταµείων,
αφετέρου η βολιδοσκόπηση της εµπιστοσύνης των αγορών. Τα κύρια χαρακτηρίστικα της
διαχείρησης του ∆ηµοσίου χρέους συνοψίζονται στα εξής:
A.1 Χρονική διάρκεια των οµολόγων (ωρίµανση οµολόγων) .
Η στρατηγική που ακολουθείται από το 2014 έως σήµερα είναι η έκδοση οµόλογων
µακροχρόνιας διάρκειας προκειµένου να αποφεύγεται η συχνή προσφυγή στις αγορές, ενώ
προβαίνει σε εκδόσεις ετησίων ή εξαµηνιαίων οµολόγων και πετυχαίνει δανεισµό µε
αρνητικά επιτόκια.
A. 2 Πρώιµη αποπληρωµή µέρους χρέους στο ∆ΝΤ
Τα τελευταία χρόνια, οι Πορτογαλικές Κυβερνήσεις (νυν και πρώην) έχουν επιλέξει
τη στρατηγική της πρόωρης εξόφλησης µέρους των δανείων προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο µε στόχο την εξοικονόµηση χρηµάτων, δεδοµένου ότι το ύψος των επιτοκίων του
Ταµείου είναι υψηλότερο από εκείνο που ισχύει στις αγορές. Σηµειώνεται ότι τα συνολικά
δάνεια που συνοµολόγησε η Πορτογαλία µε το ∆ΝΤ ανέρχονται σε 29,1 δις ευρώ, ενώ έως
τα τέλη του 2016 είχαν καταβληθεί ήδη τα 14,6 δις ευρώ. Η αρχική σύµβαση δανεισµού
προέβλεπε καταβολή τελευταίας δόσης το 2023, ενώ η κυβέρνηση προγραµµατίζει να έχει
αποπληρώσει το ∆ΝΤ έως το 2021.
Β. Τραπεζικό σύστηµα
Το πορτογαλικό τραπεζικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωση του
τραπεζικού τοµεά σε 3 – 4 µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα: Caixa Geral de Depositos,
BCP, Novo Banco. Εξαιτιας της οικονοµικής κρίσης οι πορτογαλικές τράπεζες
χαρακτηριζονται από χαµηλή ρευστότητα, χαµηλή ποιότητα στοιχείων ενεργητικού, χαµηλά
περιθώρια κέρδους, συσσωρευµένα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, υψηλό χρέος των
επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια εχουν γίνει προσπαθειες αναδιαρθρωσης του τραπεζικού
κλάδου µε ανακεφαλαιοποιησεις τραπεζών και ιδιοτικοποιήσεις.
Η µεγαλύτερη τράπεζα της χωρας η υπό κρατικό έλεγχο Caixa Geral de Depositos
(CGD), και η τρίτη µεγαλύτερη Novo Banco η οποία προήλθε από την πτωχευση της Banco
Espirito Santo, ακολουθησαν πολιτικες αναδιαρθωσης των κεφαλαίων τους, ενώ η Novo
Banco εξαγορασθηκε από το χρηµατοοικονοµικο όµιλο LoneStar. Συγκεκριµένα η CGD
ανακαιφαλαιοποιήθηκε µε 4,6 δις ευρώ. Από αυτά το κράτος έβαλε τα 2,7 δις ευρώ, ενώ η
Νovo Banco εξαγορασθηκε για ποσό 1 δις ευρώ και προβλέφθηκε και η ανταλλαγή
οµολόγων χαµηλού σε υψηλου ρίσκου. Όλες οι τράπεζες εχουν προχωρήσει σε περιορισµούς
προσωπικού και κλεισιµο υποκαταστηµάτων τους.
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Σελ.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Πορτογαλίας, οι καθαρές ροές Άµεσων
Ξένων Επενδύσεων από το εξωτερικό στην Πορτογαλία ανήλθαν σε 5,4δις ευρώ (-12,3% σε
σχέση µε το 2015). Η υψηλότερη εισροή ΑΞΕ στην Πορτογαλία κατεγράφη το 2012 (6,9 δις
ευρώ και το 2015 6,3δις ευρώ). Την ίδια περίοδο οι καθαρές ροές πορτογαλικών άµεσων
ξένων επενδύσεων προς το εξωτερικό ανήλθαν σε 1,4δις ευρώ το 2016, υποδιπλάσιες σε
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Γ. Αµεσες Ξένες Επενδύσεις

σχέση µε το 2015 -72,1%). Η υψηλότερη εκροή άµεσων ξένων επενδύσεων, την περίοδο
2012-2015, κατεγράφη το 2015 (5,1δις ευρώ). Το απόθεµα άµεσων ξένων επενδύσεων στην
Πορτογαλία το ∆εκέµβριο 2016 ανερχόταν σε 112 δις€, αυξηµένο κατά 4,4% σε ετήσια
βάση. Το απόθεµα των πορτογαλικών άµεσων ξένων επενδύσεων στο εξωτερικό ανήλθε στο
τέλος του 2016 σε 52,9δις ευρώ (+1,7% έναντι ∆εκεµβρίου 2015).
Το 87,5% των άµεσων ξένων επενδύσεων στην Πορτογαλία το 2016 προήλθε από
χώρες µέλη της ΕΕ. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες, η Πορτογαλία προσελκύει άµεσες
ξένες επενδύσεις κυρίως από την Ολλανδία (25,6%), την Ισπανία (22,9%), το Λουξεµβούργο
(18%), το Ην.Βασίλειο (7,6%) και την Γαλλία (4,8%). Από τρίτες χώρες, ξεχωρίζουν, ως
χώρες προέλευσης άµεσων ξένων επενδύσεων, η Βραζιλία (2,5%), οι ΗΠΑ και η Αγκόλα
(µερίδιο 1,7% και 1,2% αντίστοιχα), καθώς και η Ελβετία και Κίνα (1,6% εκάστη). Η ΕΕ
αποτελεί, επίσης, τον βασικό προορισµό πορτογαλικών άµεσων ξένων επενδύσεων (74,3%
επί του συνόλου), µε κυριότερο προορισµό την Ολλανδία (34,1%), ενώ ακολουθούν Ισπανία
(22,4%), Λουξεµβούργο (4,1%). Εκ των τρίτων χωρών ξεχωρίζουν ως προορισµοί
πορτογαλικών άµεσων ξένων επενδύσεων η Αγκόλα (7%), η Βραζιλία (5,2%) και οι ΗΠΑ
(2,1%).
Ο τοµέας των υπηρεσιών προσελκύει ποσοστό 73% των ΑΞΕ, όπου ξεχωρίζουν
χρηµατοοικονοµικές - ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συµβούλων/επιστηµονικές/
τεχνικές. Η µεταποιητική βιοµηχανία απορροφά ποσοστό 6,1% των άµεσων ξένων
επενδύσεων στην χώρα (σε όρους αποθέµατος, έως τον ∆εκέµβριο 2016).

Πηγή: AICEP
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Σελ.

Την περασµένη δεκαετία, η Πορτογαλία µε την απορρόφηση κονδυλίων
αναπτυξιακών ταµείων της ΕΕ, πραγµατοποίησε σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές οδικών
και σιδηροδροµικών µεταφορών. Το σύγχρονο και διευρυµένο οδικό δίκτυο εκτείνεται
σήµερα σε 69 χιλιάδες περίπου χιλιόµετρα. Ιδιαίτερα αναπτυγµένο είναι το δίκτυο των
αυτοκινητοδρόµων, µε έκταση 3000χλµ, το οποίο συνδέει το Βορρά µε το Νότο αλλά και τις
ορεινές περιοχές µε την ακτή του Ατλαντικού. Το σιδηροδροµικό δίκτυο εκτείνεται σε 2.813
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7. Υποδοµές-Μεταφορές

χιλιόµετρα και ο εµπορικός στόλος αποτελείται από 321 πλοία. Τα µεγαλύτερα λιµάνια της
ηπειρωτικής χώρας είναι αυτά της Λισσαβώνας, του Πόρτο, του Leixoes, του Setubal και
του Sines, στα οποία προστίθενται οι λιµένες Horta στις Αζόρες και Funchal στην Μαδέρα.
Τα µεγαλύτερα αεροδρόµια είναι αυτά της Λισσαβώνας και του Faro, τη διαχείριση των
οποίων έχει η γαλλικών πλέον συµφερόντων (Vinci), ΑΝΑ.
Ο εθνικός αεροµεταφορέας φέρει την επωνυµία TAP Portugal. Στα µέσα του 2015, η
TAP ιδιωτικοποιήθηκε και ο έλεγχός της µεταβιβάσθηκε στην βραζιλιανο-πορτογαλική
κοινοπραξία Atlantic Gateway. Στις αρχές 2016 η νέα πορτογαλική Κυβέρνηση κατέληξε σε
συµφωνία µε την κοινοπραξία Atlantic Gateway για τη µερική αναστροφή της
ιδιωτικοποίησης της TAP. Η συµφωνία περιλαµβάνει την ανάκτηση από πλευράς Κράτους
συνολικά ποσοστού 50% της TAP (έναντι 34% βάσει της σύµβασης ιδιωτικοποίησης του
περασµένου Ιουνίου), την µείωση του ποσοστού της Gateway σε 45% (έναντι 61%), καθώς
και τη διάθεση ποσοστού 5% σε εργαζοµένους της TAP. Επίσης, προβλέπεται ότι η Gateway
µπορεί να εξαγοράσει τυχόν αδιάθετες µετοχές που αναλογούν σε εργαζοµένους,
ανεβάζοντας τη δυνητική κεφαλαιακή συµµετοχή της σε 50%, ενώ το ποσοστό κρατικής
ιδιοκτησίας επ’ ουδενί δεν µπορεί να ξεπερνά το 50%. Το πορτογαλικό Κράτος επανέκτησε
µέρος των µετοχών που κατείχε η Gateway έναντι 10,93€/µετοχή, όσο δηλαδή ήταν και το
αντίτιµο της ιδιωτικοποίησης της TAP τον Ιούνιο 2015, επιβαρύνοντας τον Κρατικό
Προϋπολογισµό κατά 1,9εκ.€.
Όσον αφορά το νοµικό καθεστώς της εταιρείας, η TAP παραµένει ιδιωτική επιχείρηση,
ενώ το τµήµα της εκτελεστικής διοίκησης αυτής ανήκει εξ ολοκλήρου στην Gateway.
Περαιτέρω, οι δυο πλευρές συµφώνησαν να διατηρηθεί το επιχειρηµατικό και στρατηγικό
σχέδιο της εταιρείας, που περιλαµβάνει και την κεφαλαιακή της ενίσχυση της TAP από την
Gateway, τη διατήρηση της επωνυµίας της, τη διατήρηση της έδρας της στη Λισσαβώνα και
βάσης (hub) στο Αεροδρόµιο Λισσαβώνας, καθώς και των συνδέσεων µε τις Αυτόνοµες
∆ιοικητικά Περιοχές (Αζόρες και Μαδέρα) και την πορτογαλική οµογένεια στην
πορτογαλόφωνη Αφρική και την Βραζιλία.
Σύµφωνα µε πληροφορίες που δηµοσιεύονται στον εγχώριο τύπο, σε συνέχεια της
ολοκλήρωσης της εν θέµατι σύµβασης, θα εισέλθει στο µετοχικό κεφάλαιο της TAP, ως
τρίτος κύριος µέτοχος, ο κινεζικός όµιλος ΗΝΑ. Στην πραγµατικότητα, η HNA ήδη
συµµετέχει έµµεσα στην TAP, µέσω συµµετοχής της στην βραζιλιανική Azul. Στην έµµεση
αυτή συµµετοχή θα προστεθεί και η είσοδος της HNA στην κοινοπραξία Atlantic Gateway,
µε αποτέλεσµα δυνητική συµµετοχή της ΗΝΑ στην TAP σε ποσοστό 20%. Η είσοδος
κινεζικών κεφαλαίων στην TAP αναµένεται να βελτιώσει την προσέγγιση των πορτογαλικών
αερογραµµών ως προς την Ανατολή, µε πρώτο βήµα την λειτουργία απευθείας αεροπορικής
σύνδεσης Λισσαβώνας-Πεκίνου. Περαιτέρω, στα άµεσα σχέδια της TAP περιλαµβάνεται η
ρύθµιση του χρέους της, ύψους 630εκ.ευρώ, διαδικασία που εκτιµάται ότι θα διευκολυνθεί
λόγω της αύξησης του ποσοστού κρατικής συµµετοχής σε αυτήν.
Όσον αφορά τις υποδοµές ενέργειας, µε την υλοποίηση του προγράµµατος
ιδιωτικοποιήσεων που εφάρµοσε η πορτογαλική κυβέρνηση από το 2011, οι εταιρείες EDP
(παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) και η REN (διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου), εξαγοράσθηκαν από κινεζικούς οµίλους.
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H εξάπλωση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη από το 2010 επιδείνωσε τις συνθήκες
πρόσβασης στις χρηµαταγορές για την Πορτογαλία, η οποία ήδη βρισκόταν σε επιβαρυµένη

23

8. ∆ιαχείριση οικονοµικής κρίσης

κατάσταση λόγω υψηλού εξωτερικού χρέους, στασιµότητας και υψηλών δηµοσιονοµικών
ελλειµµάτων. Ο συνδυασµός των παραγόντων αυτών έθεσε µη βιώσιµα τα δηµόσια
οικονοµικά της χώρας, καθιστώντας αναπόφευκτη την προσφυγή στον µηχανισµό στήριξης
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ε.Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, και την υπογραφή τον Μάιο 2011 Μνηµονίου, το οποίο περιελάµβανε βοήθεια
ύψους 78 δις ευρώ, αλλά και την εφαρµογή προγράµµατος αυστηρής δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας.
Με την εφαρµογή του Μνηµονίου, επετεύχθη πλεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, οι εξαγωγές αυξήθηκαν ως ποσοστό επί του ΑΕΠ από 29% σε 41%, το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα υποδιπλασιάσθηκε (από 9,8% επί του ΑΕΠ το 2010 σε
προβλεπόµενο 2,06% το 2016), η ανεργία συρρικνώθηκε (από 17,7% σε 11,2%), οι όροι
δανεισµού βελτιώθηκαν (από 10,6% στις αρχές του 2012 σε 3,6% κατά την λήξη του
Μνηµονίου τον Μάιο του 2014). Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν ευρείες διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις σε διάφορους τοµείς (εργασία, ενέργεια, δικαστικό σύστηµα, δηµόσια
διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, αναδιαπραγµάτευση συµβάσεων δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα,
κλπ).
Το δηµόσιο χρέος µειώθηκε το 2015, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, µετά από 7 χρόνια
ανοδικής πορείας σε 128,8%.

∆ηµόσιο χρέος στο τέλος
περιόδου % ΑΕΠ
Μεταβολή ετήσια %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

71,6

83,1

94

108,2

126,2

129

130,2

4,8%

16,1%

13,1%

15,1%

16,6%

2,2%

0,9%

2015

2016

128,8
1,1%

130,4
1,2%
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Σελ.

Η Πορτογαλία ολοκλήρωσε το Μνηµόνιο από το 2014, ενώ από το Ιούλιο του 2016
εξήλθε και από το καθεστώς επιτήρησης λόγω υπερβάλλοντος ελλειµατος στο πλαίσιο της
εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου από
την Ε.Επιτροπή.
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Πηγή: Τράπεζα της Πορτογαλίας/AICEP

Επίσης σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα µετά την επίσκεψη των κλιµακίων τους στη Λισσαβώνα (Ιουλίου 2016)
για την 6η µετα- προγραµµατική παρακολούθηση της Πορτογαλικής οικονοµιας, αν και
παραδέχονται τη θετική πορεία της οικονοµίας σε βραχυχρόνια βάση συγκριτικά µε την
προηγούµενη αξιολόγηση τους, 6 µήνες νωρίτερα, µε την ανάκαµψη της οικονοµίας και την
ενίσχυση της ανάπτυξης καθώς και τη γενικότερη προσαρµογή της να είναι αξιέπαινη, δεν
παύουν να διαβλέπουν κινδύνους όσον αφορά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού και τη
σταθερότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Στο πλαίσιο αυτό συστήνουν επιτάχυνση των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων καθώς για να διατηρηθούν οι σηµερινοί ρυθµοί ανάπτυξης
σε µεσοχρόνια βάση θα πρέπει να γίνουν φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις προκειµένου να
βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της οικονοµίας σε µελλοντικές κρίσεις. Η Ε.Ε εκτιµά ότι για να
διατηρηθούν οι ρυθµοί ανάπτυξης θα απαιτηθούν φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις. Οι ανησυχίες
κυρίως επικεντρώνονται στον τραπεζικό τοµέα της χώρας και στην ανακεφαλαιοποίηση της
µεγαλύτερης τράπεζας της κρατικής Caixa Geral de Depositos η οποία ενδέχεται να
αποσταθεροποίησει τα δηµόσια οικονοµικά. Τέλος το ∆ΝΤ στο «World Economic
Outlook», έχει αναθεώρησει επί τα βελτίω κατά µία τουλάχιστον ποσοστιαία µονάδα
συγκριτικά µε προηγούµενες εκτιµήσεις του την πορεία της οικονοµίας, δεν πάυει όµως να
απαιτεί, µεταξύ άλλων, ορθολογικοποίηση µισθών και συντάξεων και αναδιάρθρωση του
δηµοσίου τοµέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017

Σελ.
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Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της
χώρας το πορτογαλικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% το πρώτο τρίµηνο του 2017 που έχει ως
αποτέλεσµα την επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης σε ετήσια βάση (Μάρτιος 2016-Μάρτιος
2017) στο 2,8%, το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται από το 2007. Σηµειώνεται ότι τα
δύο προηγούµενα τρίµηνα του 2016 η οικονοµία είχε αναπτυχθεί µε ρυθµούς 0,9% και 0,7%
αντίστοιχα. Αν συνυπολογισθούν οι µεταβολές αυτές σε ετήσια βάση, η πορτογαλική
οικονοµία έτρεχε µε ρυθµούς 1,7% το 3ο τρίµηνο του 2016, 2% το 4ο τρίµηνο του 2016 και
2,8% το 1ο τρίµηνο του 2017.
Οι τάσεις αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αισιόδοξες εκτιµήσεις της
Κυβέρνησης ότι ολόκληρο το 2017 το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2% υπερβαίνοντας τις
προβλέψεις της Ε. Επιτροπής, του ∆ΝΤ όσο και της Τράπεζας της Πορτογαλίας.
Επισηµαίνεται ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε επί τα βέλτιω τις
εκτιµήσεις της για το Πορτογαλικό ΑΕΠ σε ρυθµό 1,8% και αναγνώρισε ότι το µοντέλο
ανάπτυξης της πορτογαλικής οικονοµίας είναι βιώσιµο και ισορροπηµένο ιδιαιτέρως,
αναφορικά µε τη διατήρηση του πλεονάσµατος τρέχοντος ισοζυγίου και κεφαλαίου.
Πηγές του Υπουργείο Οικονοµικών τονίζουν ότι αυτοί οι ρυθµοί αύξησης
υπερβαίνουν τόσο τις προβλέψεις του προϋπολογισµού για το 2017 όσο και του
προγράµµατος σταθερότητας 2017-21. Σε κάθε περίπτωση πάντως η επιβεβαίωση ή η
διάψευση των ρυθµών για όλο το 2017 θα εξαρτηθεί από τη συνέχιση της επίδρασης των
ευνοϊκών παραγόντων στην πορτογαλική οικονοµία (εξαγωγές, τουρισµός, διεθνείς
συνθήκες).

Σελ.
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Εξαγωγές και Τουρισµός οι µοχλοί ανάπτυξης της οικονοµίας.
Ο βασικός µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας είναι οι εξαγωγές, των οποίων ο
ρυθµός αύξησης ξεπέρασε τον αντίστοιχο των εισαγωγών. Συµφώνα µε την Εθνικής
Στατιστική Υπηρεσία (ΙΝΕ) οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι οι εισαγωγές το
Μάρτιο του 2017 συγκριτικά µε τον αντίστοιχο µήνα του 2016, συµβάλλοντας στη µείωση
του εµπορικού ελλείµµατος κατά 241 εκ. ευρώ, το οποίο ανήλθε σε 821 εκ. ευρώ.
Συγκεκριµένα οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 23,9%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά
14,6%, ενώ εµφανίζεται θετικό εµπορικό ισοζύγιο εντός της Ε.Ε. Ο Τουρισµός όµως είναι ο
τοµέας µε τη µεγαλύτερη επίπτωση στο ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας καθώς οι αφίξεις
τουριστών έχουν υπερβεί το περσινό ρεκόρ επισκεπτών στη χώρα.
Αρνητικό σηµείο στις εκτιµήσεις είναι η εξέλιξη της εσωτερικής ζήτησης που αν
και βρίσκεται σε θετικό πρόσηµο, κινείται σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε το
προηγούµενο έτος. Η σύγκριση του Α΄ τριµήνου του 2017 µε το αντίστοιχό τρίµηνο του
2016 δείχνει µια επιβράδυνση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης παρόλο που
και τα δύο αυτά µεγέθη κινούνται µε θετικό πρόσηµο. Οι δηµόσιες επενδύσεις αναµένεται να
αυξηθούν κατά 30% έως τα τέλη του 2017 µέσω της αξιοποίησης και των ευρωπαϊκών
κονδυλίων ύστερα από τη σηµαντική τους µείωση που καταγράφηκε το 2016.
Πολλοί οικονοµολόγοι αν και διατηρούν επιφυλάξεις για τη δυνατότητα συνέχισης
των ρυθµών αυτών το επόµενο χρονικό διάστηµα δεν αµφισβητούν όµως ότι οι θετικές αυτές
εξελίξεις επηρεάζουν ευνοϊκά την ψυχολογία των ιδιωτών και των επιχειρήσεων και
συνεπακόλουθα το κλίµα της οικονοµίας. Τέλος, αν τα θετικά σενάρια για την πορεία της
πορτογαλικής οικονοµίας συνεχισθούν και τους επόµενους µήνες (εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών) θα επιβεβαιώσουν την άποψη ότι έχει αρχίσει να συντελείται η παραγωγική
αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισµός της οικονοµίας της χώρας.
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν τον Απρίλιο 2017. από την
Πορτογαλική Στατιστική Υπηρεσία (ΙΝΕ), η ανεργία µειώθηκε σε 9,9% το Φεβρουάριο για
πρώτη φορά µετά από οκτώ χρόνια. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 508.300 παρουσιάζοντας µείωση
κατά 1,9%, ενώ ο ενεργός πληθυσµός ανέρχεται σε 4.630.200 άτοµα και αυξήθηκε κατά
0,5% (επιπλέον 22.600 άτοµα) σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Το ποσοστό αυτό είναι
το χαµηλότερο που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2009, όταν το ποσοστό
ανεργίας διαµορφώθηκε στο 9,7%. Η εκτίµηση του ποσοστού της ανεργίας για το µήνα
Μάρτιο 2017 προβλέπει περαιτέρω αποκλιµάκωση σε 9,8%. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι
διορθωµένα ως προς τις επιδράσεις της εποχικότητας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να
διατηρηθεί έως τα τέλη του 2017 το ποσοστό ανεργίας σε 9,9% µε στόχο πτώση σε ποσοστά
7,4% έως το 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
1. ∆ιµερές Εµπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών
1. 1 ∆ιµερές Εµπόριο Αγαθών
Η εξέλιξη του διµερούς εµπορίου Ελλάδος-Πορτογαλίας εξαρτάται σε σηµαντικό
βαθµό από τις διακυµάνσεις του διµερούς εµπορίου καυσίµων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 10,3%
(έναντι αύξησης 15,6% το 2015) σε 161.829.890 €, δηλαδή 15 εκ. ευρώ υψηλότερες σε
σχέση µε το 2015. Την ίδια περίοδο, οι συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας από την
Πορτογαλία µειώθηκαν κατά 20,3% (έναντι µείωσης κατά 9,61% το 2015), εξέλιξη που
οφείλεται κυρίως στην κατακόρυφη µείωση των εισαγωγών πετρελαιοειδών (-54%), αλλά
και στη µείωση κατά 18,6% των εισαγωγών µη πετρελαιοειδών. Το 2016, ο όγκος του
διµερούς εµπορίου Ελλάδας-Πορτογαλίας ελαττώθηκε κατά 3,7%.Το αποτέλεσµα του
εµπορικού ισοζυγίου είναι πλεονασµατικό για την Ελλάδα, κατά 64.199.006 ευρώ (έναντι
24.253.822 € το 2015 και ελλείµµατος 6.245.938 € το 2014).
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
(σε ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΙΡ. ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΩΝ

2014
126.981.875
134.716
126.847.159

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
(σε ευρώ)

2014
ΣΥΝΟΛΟ 133.227.813
ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΗ 15.273.881
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΙΡ. ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΩΝ 117.953.932

2015
2016
146.783.950 161.829.890
10.490.874 10.037.755
136.293.076 151.792.135

2016/15
10,3%
-4,3%
11,4%

2015
122.530.128
5.936.908
116.593.220

2016/15
-20,3%
-54,0%
-18,6%

2016
97.630.884
2.732.880
94.898.004
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
(σε ευρώ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΙΡ. ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΩΝ
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(σε ευρώ)
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΙΡ. ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΩΝ

2014
2015
-6.245.938 24.253.822

2016
64.199.006

2016/15
164,7%

-15.139.165
4.553.966
8.893.227 19.699.856

7.304.875
56.894.131

60,4%
188,8%

2014
2015
2016
260.209.688 269.314.078 259.460.774
15.408.597
16.427.782
12.770.635
244.801.091 252.886.296 246.690.139

2016/15
-3,7%
-22,3%
-2,5%

Σελ.

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

27

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2016, η Πορτογαλία κατατάσσεται ως ο
36ος πελάτης των ελληνικών προϊόντων (δύο θέσεις υψηλότερα έναντι του 2015),
απορροφώντας 0,64% των ελληνικών εξαγωγών.
Η Πορτογαλία ως πελάτης των ελληνικών προϊοντων 2016
Θεση Χώρα
Αξία
ποσοστό % επί συνόλου
1
ΙΤΑΛΙΑ
2.838.303.997
11,15%
2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1.955.659.280
7,69%
3
ΚΥΠΡΟΣ
1.628.219.282
6,40%
4
ΤΟΥΡΚΙΑ
1.351.249.436
5,31%
5
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
1.309.194.864
5,15%
6
ΗΠΑ
1.095.447.498
4,31%
7
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.075.937.788
4,23%
8
ΛΙΒΑΝΟΣ
1.048.872.657
4,12%
9
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
765.301.847
3,01%
10
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
750.070.006
2,95%
36
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
161.907.863
0,64%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

Η Πορτογαλία επίσης καταλαµβάνει την 49η θέση ως προµηθευτής της Ελλάδος (έξι
θέσεις χαµηλότερα έναντι του 2015), καλύπτοντας ποσοστό 0,22% των ελληνικών
εισαγωγών.
Η Πορτογαλία ως προµηθευτής προϊοντων 2016
Θέση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
49

Χώρα
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΙΝΑ
ΡΩΣΙΑ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΙΡΑΚ
ΓΑΛΛΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Αξία
4.881.151.627
3.882.178.997
2.886.913.399
2.837.121.373
2.438.870.504
2.371.167.901
1.939.764.722
1.789.525.560
1.627.754.808
1.603.336.294
97.767.955

ποσοστό % επί συνόλου
11,07%
8,80%
6,54%
6,43%
5,53%
5,38%
4,40%
4,06%
3,69%
3,63%
0,22%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

Παρακάτω, παρατίθενται για λόγους συγκρισιµότητας αλλά και υπολογισµού της
διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων στην πορτογαλική αγορά και στατιστικά στοιχεία
διµερούς εµπορίου Ελλάδος-Πορτογαλίας της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Πορτογαλίας (ΙΝΕ). Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία των δυο Στατιστικών Αρχών εµφανίζουν
σηµαντικές αποκλίσεις οι οποίες οφείλονται στο εµπόριο καυσίµων και πετρελαιοειδών και
περιοριζονται σηµαντικά αν δεν συµπεριληφθούν στην στατιστική απεικόνιση.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
2015

61.133.864.567,00

100,00

60.344.799.543,00

144.196.262,00

0,24

126.614.342,00

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/15

1,31%
13,89%
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ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΛΑ∆Α

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Σελ.

2016

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
2016

2015

ΠΟΣΟΣΤΟ %

50.314.103.247,00
ΣΥΝΟΛΟ
125.254.395,00
ΕΛΛΑ∆Α
Πηγή: INE, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

100,00

49.806.318.952,00

0,25

131.112.024,00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
2016
ΣΥΝΟΛΟ - 10.819.761.320,00
ΕΛΛΑ∆Α 18.941.867,00

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2016
ΣΥΝΟΛΟ
111.447.967.814,00
ΕΛΛΑ∆Α
269.450.657,00

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/15

1,02%
-4,47%

2015
- 10.538.480.591,00
4.497.682,00

2015
110.151.118.495,00
257.726.366,00

Εισαγωγές Πορτογαλίας

Έτος

Σύνολο Εισαγωγών
Πορτογαλίας

€
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

61.133.864.567,00
60.344.799.543,00
59.032.120.694,00
57.012.824.865,00
56.374.082.889,00
59.551.441.805,00
58.647.391.261,00

Εισαγωγές από Ελλάδα

€
144.196.262,00
126.614.342,00
112.848.666,00
120.079.345,00
113.574.965,00
126.282.227,00
109.555.676,00

% επί συνόλου
πορτογαλικών
εισαγωγών

% ρυθµός µεταβολής
εισαγωγών από
Ελλάδα

0,24%
0,21%
0,18%
0,20%
0,19%
0,21%
0,18%

13,9%
12,2%
-6,0%
5,7%
-10,1%
15,3%
-

Πηγή: ΙΝΕ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

Σελ.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟ 2016
Θέση Χώρα
Αξία
ποστοστό % επί συνόλου
1
ΙΣΠΑΝΙΑ
13.163.817.882,00
26,16%
2
ΓΑΛΛΙΑ
6.333.182.773,00
12,59%
3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
5.857.088.171,00
11,64%
4
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3.540.023.278,00
7,04%
5
Η.Π.Α.
2.465.519.466,00
4,90%
6
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
1.874.218.713,00
3,73%
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Σηµειώνεται ότι µε βάση τη στατιστική υπηρεσία της Πορτογαλίας το 2016 είναι το
πρώτο έτος την τελευταία 15ετία που καταγράφεται πλεόνασµα από ελληνικής πλευράς. Η
Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση στην κατάταξη των πελατών της Πορτογαλίας (ίδια θέση
µε το 2015), απορροφώντας το 0,25% του συνόλου των πορτογαλικών εξαγωγών.

Θέση
7
8
9
10
40

Χώρα
ΙΤΑΛΙΑ
ΑΓΚΟΛΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΜΑΡΟΚΟ
ΕΛΛΑΣ
Σύνολο

Αξία
1.730.446.237,00
1.502.791.808,00
1.218.288.885,00
713.754.228,00
125.254.395,00
50.314.103.247,00

ποστοστό % επί συνόλου
3,44%
2,99%
2,42%
1,42%
0,25%
100,00%

Πηγή: ΙΝΕ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

Ως προµηθεύτρια χώρα, η Ελλάδα κατατάσσεται 41η µεταξύ των εµπορικών
εταίρων της Πορτογαλίας (2 θέσεις υψηλότερα σε σχέση µε το 2015), µε ποσοστό 0,23% επί
των πορτογαλικών εισαγωγών.
Εισαγωγές Πορτογαλίας από τον κόσµο το 2016
Θέση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
41

Χωρα
Αξία
ποσοστό % επί συνόλου
ΙΣΠΑΝΙΑ
20026587761
32,76%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
8263165832
13,52%
ΓΑΛΛΙΑ
4757427766
7,78%
ΙΤΑΛΙΑ
3352270604
5,48%
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
3121142383
5,11%
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1888609310
3,09%
ΚΙΝΑ
1819287087
2,98%
ΒΕΛΓΙΟ
1723963839
2,82%
ΡΩΣΙΑ
1187049153
1,94%
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
1054439555
1,72%
ΕΛΛΑΣ
144196262
0,24%
Σύνολο
61133864567
100%
Πηγή: ΙΝΕ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

Στους κατωτέρω πίνακες απεικονίζονται οι Ελληνικές εξαγωγές στην Πορτογαλία
και οι εισαγωγές από την Πορτογαλία κατά Κατηγορία Τυποποιηµένης Ταξινόµησης
∆ιεθνούς Εµπορίου ΤΤ∆Ε (SITC 1)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΤΟ 2016

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ SITC1

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2016/2015

ΜΕΡΙ∆ΙΟ
ΕΠΙ
ΣΥΝΟΛΟΥ
2016

2016

2015

54.992.207

48.104.146

14,3%

9.150.538

6.374.372

43,6%

5,7%

706.378

590.501

19,6%

0,4%

10.037.755

10.490.874

-4,3%

6,2%

7.643

149.969

-94,9%

0,0%

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

1

ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ

2

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ Ε∆Ω∆ΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ

3

ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.

4

ΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

5

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)

24.223.859

26.682.093

-9,2%

15,0%

6

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

26.101.983

28.741.312

-9,2%

16,1%

7

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

29.914.013

19.864.234

50,6%

18,5%

8

∆ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η

5.846.128

5.613.154

4,2%

3,6%

9

ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

927.360

174.170

161.907.864
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

146.784.825

432,4%
10,3%

0,6%
100,0%
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Σελ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

34,0%

30

0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ SITC1
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ
ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ Ε∆Ω∆ΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.
ΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2016
21.722.581
486.734
2.040.540
2.732.880
17.017
12.050.130
29.243.783
14.771.517
14.702.775
0

2015
24.180.236
894.112
3.309.544
5.930.370
6.952
24.456.277
27.418.786
19.866.719
14.328.458
0

97.767.957
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

120.391.454

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2016/2015
-10,2%
-45,6%
-38,3%
-53,9%
144,8%
-50,7%
6,7%
-25,6%
2,6%

ΜΕΡΙ∆ΙΟ
ΕΠΙ
ΣΥΝΟΛΟΥ
2016
22,2%
0,5%
2,1%
2,8%
0,0%
12,3%
29,9%
15,1%
15,0%

-18,8%

100,0%

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα
προϊόντα στην Πορτογαλία κατά το 2016 (ανά δασµολογική κλάση CN2), ταξινοµηµένα
κατά φθίνουσα αξία εξαγωγών. Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών είναι: ιχθυηρά
(42,3εκ.€), λέβητες, µηχανές, συσκευές (25,3εκ.€), πλαστικά (13,5εκ.€), αργίλιο (10,2εκ.€),
ορυκτά καύσιµα (10εκ.€), καπνά (9εκ.€) και φαρµακευτικά προϊόντα (8εκ.€)

CN2

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2013-2016 (άνω του 1 εκ. ευρώ)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΞΙΑ (ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016
2013
2014
2015
2016

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2015

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2010

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ Υ∆ΡΟΒΙΑ

30.879.686

36.612.799

40.442.023

42.759.047

26,41%

5,73%

83,55%

84

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ,
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

5.494.424

16.698.550

16.225.942

25.328.345

15,64%

56,10%

335,80%

39

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

13.263.863

6.058.246

12.846.299

13.469.247

8,32%

4,85%

3,46%

76

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΑΡΓΙΛΙΟ

13.426.087

9.689.638

11.738.554

10.246.993

6,33%

-12,71%

16,79%

27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΑΣΦΑΛΤΩ∆ΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

166.482

134.716

10.490.874

10.037.755

6,20%

-4,32%

27,84%

24

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

7.105.239

6.589.091

6.274.167

9.117.666

5,63%

45,32%

20,03%

30

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

13.019.325

8.938.367

7.757.076

7.945.781

4,91%

2,43%

-39,66%

85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

3.720.482

4.154.274

3.181.307

4.391.130

2,71%

38,03%

-48,35%

Σελ.
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03

CN2

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2013-2016 (άνω του 1 εκ. ευρώ)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΞΙΑ (ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016
2013
2014
2015
2016
539.999

4.364.935

63.992

3.002.930

1,85%

4592,66%

30573,44%

20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ
ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

2.422.552

1.923.842

3.605.719

2.825.145

1,74%

-21,65%

132,08%

02

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ,
ΒΡΩΣΙΜΑ

488.228

1.124.161

1.478.037

2.466.346

1,52%

66,87%

447,87%

74

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΧΑΛΚΟ

4.194.517

3.532.248

2.756.652

2.398.163

1,48%

-13,00%

46,12%

54

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ,
ΣΥΝΕΧΕΙΣ

1.536.042

2.503.837

2.059.037

2.160.023

1,33%

4,90%

252,02%

52

ΒΑΜΒΑΚΙ

2.178.778

1.884.843

1.727.576

2.146.935

1,33%

24,27%

-47,64%

55

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΣ

2.842.576

1.838.627

2.849.308

2.123.360

1,31%

-25,48%

158,72%

08

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥ∆ΕΣ
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

737.239

1.700.873

1.450.153

1.802.613

1,11%

24,31%

150,97%

60

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

342.021

533.819

1.621.779

1.467.944

0,91%

-9,49%

4804,43%

32

∆ΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.
ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ.
ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ.
ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ

1.478.908

1.284.016

1.291.476

1.227.440

0,76%

-4,96%

-39,27%

68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ,
ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή
ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

430.539

696.337

856.557

1.066.548

0,66%

24,52%

13,60%

38

∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

125.746

889.007

1.010.336

1.041.719

0,64%

3,11%

72,12%

48

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

942.707

1.769.653

1.511.616

1.007.393

0,62%

-33,36%

2,96%

62

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

444.762

466.717

630.936

1.005.064

0,62%

59,30%

92,67%

21.771

14.247

163.043

925.010

0,57%

467,34%

-

749.926

820.429

1.116.552

848.121

0,52%

-24,04%

80,92%

432.180

572.048

572.669

825.697

0,51%

44,18%

-8,28%

528.280

789.787

845.960

776.291

0,48%

-8,24%

-12,03%

99

33

90

56

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΙ
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙ∆Η.
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΙ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ,
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ
ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ,
ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙ∆Η
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

32

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2010

Σελ.

10

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2015

49

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2013-2016 (άνω του 1 εκ. ευρώ)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΞΙΑ (ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016
2013
2014
2015
2016
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚ∆ΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή
∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ
263.791
593.617
789.318
651.996
0,40%

96

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ

18.292

713.144

1.456.386

629.684

0,39%

-56,76%

2314,06%

21

251.556

338.997

256.337

614.774

0,38%

139,83%

305,42%

94

∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ.
ΕΙ∆Η ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑ Ή ∆ΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ,
ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙ∆Η. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.170.352

116.272

620.511

572.367

0,35%

-7,76%

-11,05%

25

ΑΛΑΤΙ. ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟΣ,
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

135.041

315.540

321.951

532.509

0,33%

65,40%

-26,72%

1.350.349

506.804

300.209

484.433

0,30%

61,37%

-6,04%

177.092

257.299

267.377

441.520

0,27%

65,13%

2,81%

532.129

452.835

359.206

408.934

0,25%

13,84%

26,26%

301.189

332.434

450.288

404.444

0,25%

-10,18%

107,44%

422.172

474.430

362.727

396.176

0,24%

9,22%

-53,05%

59.214

320.094

176.405

376.019

0,23%

113,16%

101,16%

214.314

170.951

221.379

363.648

0,22%

64,26%

92,59%

2.508.733

2.410.878

2.051.514

347.285

0,21%

-83,07%

-87,30%

04

42

63

71

87
57

34

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ
(ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟϊΟΝΤΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2010

-17,40%

42,25%
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73

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ,
ΣΙ∆ΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ.
ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ
∆ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ∆ΕΡΜΑ. ΕΙ∆Η
ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙ∆Η ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ, ΣΑΚΙ∆ΙΑ
ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ
ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙ∆Η.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΡΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ
ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ
ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ.
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,
ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2015

Σελ.

CN2

CN2

64
18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2013-2016 (άνω του 1 εκ. ευρώ)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΞΙΑ (ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016
2013
2014
2015
2016
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΕΙ∆Η, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, ΚΕΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΚΑΙ ΣΥΝΘ
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙ∆Η.
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΩΝ

19

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ
ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙ∆Η
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

41

∆ΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ)

23

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2010

151.969

211.490

355.445

331.352

0,20%

-6,78%

253,99%

238.350

213.745

229.550

329.421

0,20%

43,51%

133,87%

-

69.020

62.623

273.484

0,17%

336,71%

2244,68%

110.365

80.706

144.468

263.865

0,16%

82,65%

-60,24%

30.333

61.600

19.993

239.901

0,15%

1099,92%

-

1.752.615

2.174.378

231.923

214.978

0,13%

-7,31%

-11,24%

231.716

129.929

116.240

214.897

0,13%

84,87%

0,97%

17

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩ∆Η
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

754.855

40.280

75.148

171.020

0,11%

127,58%

-94,13%

29

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

176.033

110.344

119.518

158.240

0,10%

32,40%

-

83

∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ

789.469

462.842

97.957

129.618

0,08%

32,32%

-0,90%

61

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

210.683

125.458

128.697

107.136

0,07%

-16,75%

-66,58%

89

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ

78.901

94.133

107.667

83.847

0,05%

-22,12%

37,92%

70

21.354

7.547

20.198

79.207

0,05%

292,15%

-16,28%

58

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ
ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.∆ΑΝΤΕΛΕΣ.
ΕΙ∆Η ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙ∆Η
ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

78.762

48.536

44.113

70.360

0,04%

59,50%

-41,84%

50

ΜΕΤΑΞΙ

29.098

44.382

24.622

67.797

0,04%

175,35%

-74,48%

79.467

71.317

77.682

55.922

0,03%

-28,01%

-60,06%

14.940

16.565

54.552

54.453

0,03%

-0,18%

-48,72%

70.779

18.414

39.992

46.803

0,03%

17,03%

843,23%

11.670

19.399

28.713

40.539

0,03%

41,19%

431,80%

40

66
69

16

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ,
ΡΑΒ∆ΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒ∆ΟΙΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή
ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΑΣΠΟΝ∆ΥΛΩΝ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ
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95

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΣ, ΣΙ∆ΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙ∆Η
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σελ.

72

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2015

CN2

ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ,
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ
ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΕΙ∆Η ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ
ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2015

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2010

48.512

113.701

38.577

0,02%

-66,07%

-82,16%

117.671

78.767

41.037

35.553

0,02%

-13,36%

1202,31%

42.043

44.564

20.602

33.894

0,02%

64,52%

-55,79%

-

16.801

31.974

33.424

0,02%

4,53%

-

13.779

7.240

100.205

32.872

0,02%

-67,20%

20,55%

28

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙ∆Ι
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ
ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ
ΙΣΟΤΟΠΩΝ

3.625

-

84

29.936

0,02%

35538,10%

-94,93%

65

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

39.882

46.988

49.808

28.002

0,02%

-43,78%

-63,78%

91

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

15.186

35.907

3.940

27.932

0,02%

608,93%

-60,59%

31

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

-

-

1.505.626

22.020

0,01%

-98,54%

-

98.413

3.471

3.425

11.032

0,01%

222,10%

-97,88%

1.606

1.670

149.969

7.643

0,00%

-94,90%

1056,28%

-

-

-

6.071

0,00%

-

-

2.821

1.166

4.698

5.816

0,00%

23,80%

-97,99%

56.478

2.111

20.190

5.223

0,00%

-74,13%

44,36%

15.015

4.874

11.082

5.047

0,00%

-54,46%

-96,86%

14.783

10.112

2.537

3.607

0,00%

42,18%

19,67%

19.786

13.763

4.391

3.430

0,00%

-21,89%

-98,34%

872

2.441

3.052

2.148

0,00%

-29,62%

-89,48%

59

82

05
22

15

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ∆ΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ.
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ
ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

97

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

44

79

12

35
45

53

51

ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ
ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩ∆ΕΙΣ.
ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ
ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ
ΛΕΥΚΩΜΑΤΩ∆ΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ
ΕΙ∆ΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΦΕΛΛΟ
ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.
ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή
ΧΟΝΤΡΟΕΙ∆ΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ
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45.837

Σελ.

43

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2013-2016 (άνω του 1 εκ. ευρώ)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΞΙΑ (ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016
2013
2014
2015
2016

86

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2013-2016 (άνω του 1 εκ. ευρώ)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΞΙΑ (ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016
2013
2014
2015
2016
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2.600
1.800
0,00%

07

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝ∆ΥΛΟΙ,
ΒΡΩΣΙΜΑ

CN2

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2015

∆ΙΑΦΟΡΑ
2016-2010

-30,77%

-

704

-

-

1.501

0,00%

-

140,54%

-

-

10

767

0,00%

7570,00%

-

11.810

-

1.783

700

0,00%

-60,74%

-

ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

-

-

-

683

0,00%

-

-

06

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

-

32.800

-

440

0,00%

-

-

92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

-

-

1.981

408

0,00%

-79,40%

-

-

-

6

2

0,00%

-66,67%

-99,99%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ
ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.
ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

13

36

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
ΠΥΡΙΤΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙ∆Η
ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ. ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

47

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩ∆ΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Η
ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ)

-

-

900

-

-

-

-

78

ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΜΟΛΥΒ∆Ο

-

-

-

-

-

-

-

80

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

-

-

-

-

-

-

-

10.060

42.201

-

-

-

-

-

-

-

530.000

-

-

-

-

37

88

98

ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ∆ΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 840/96 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

Μεγαλύτερη δυναµική κατέγραψαν το 2016 οι εξαγωγές αγαθών των κατηγοριών:
ανόργανα χηµικά προϊόντα (κατηγορία 28 κατά 35538,10%), τα τεχνουργήµατα
σπαρτοπλεχτικής και καλαθοποιίας (κατηγορία 46 κατά 7570%) και τα δηµητριακά
(κατηγορία 10 κατά 4592,66%). Αντίθετα, τη µεγαλύτερη πτώση για το 2016 κατέγραψαν οι
ελληνικές εξαγωγές στην Πορτογαλία στις ακόλουθες κατηγορίες εξαγόµενων αγαθών:
λιπάσµατα (κατηγορία 31 κατά 98,54%), λίπη και λάδια (κατηγορία 15 κατά 94,90%),
___________________________________________________________
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46

σαπούνια και κεριά (κατηγορία 34 κατά 83,07%). Αναλύοντας την επταετία 2010-2016
αξιοσηµείωτη είναι η τεράστια αύξηση εξαγωγών που σηµειώθηκε στην κατηγορία
δηµητριακά (κατηγορία 10 κατά 30573,44%) (βλ. ανωτέρω πίνακα).
Το σηµαντικότερο κατά αξία προϊόν που εξάξει η Ελλάδα στην Πορτογαλία είναι τα
φρέσκα ψάρια, κυρίως τσιπούρα (κωδικός 030285) και λαυράκι (κωδικός 03028410). Η
Ελλάδα είναι ο δεύτερος προµηθευτής της πορτογαλικής αγοράς µε κύριο ανταγωνιστή την
Ισπανία. Ειδικά όσον αφορά την τσιπούρα, η Ελλάδα κατέχει ποσοστό 34,8% έναντι 49%
της Ισπανίας µε συνολική αξία εξαγωγών 21.076.745 €. Τα τελευταία 2 χρόνια εισέρχεται
δυναµικά και η Τουρκία στις Πορτογαλικές εισαγωγές τσιπούρας µε µερίδιο 14,1% το 2016,
παρουσιάζοντας αύξηση στην πενταετία 2012-2016 της τάξης του 7000%. (βλ. κατωτέρω
πίνακα).

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΣΙΠΟΥΡΑ
(κωδ.030285)
2012

2013

τιµή

ποσοστό %

2014
ποσοστό
%

τιµή

2015
ποσοστό
%

τιµή

2016
ποσοστό
%

τιµή

ποσοστό
%

τιµή

ΙΣΠΑΝΙΑ

19.579.179

51,4%

20.514.972

51,3%

28.133.586

60,6%

31.521.050

56,2%

29.724.513

49,0%

ΕΛΛΑΣ

16.317.014

42,9%

17.095.262

42,8%

15.826.337

34,1%

18.316.351

32,7%

21.076.745

34,8%

ΤΟΥΡΚΙΑ

72.713

0,2%

23.677

0,1%

140.325

0,3%

3.840.833

6,8%

8.555.698

14,1%

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

0

0,0%

0

0,0%

13.404

0,0%

615.493

1,1%

438.792

0,7%

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

503.863

1,3%

652.909

1,6%

453.508

1,0%

531.483

0,9%

590.282

1,0%

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

945.771

2,5%

1.007.245

2,5%

736.413

1,6%

528.839

0,9%

0

0,0%

ΓΑΛΛΙΑ

456.481

1,2%

291.711

0,7%

628

0,0%

310.597

0,6%

196.350

0,3%

ΜΑΡΟΚΟ

165.139

0,4%

297.814

0,7%

599.544

1,3%

272.651

0,5%

5.324

0,0%

ΙΤΑΛΙΑ

0

0,0%

28.346

0,1%

27.957

0,1%

112.882

0,2%

47.985

0,1%

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

0

0,0%

0

0,0%

189.074

0,4%

20.999

0,0%

1.020

0,0%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

10.530

0,0%

0

0,0%

ΕΣΤΟΝΙΑ

0

0,0%

0

0,0%

2.201

0,0%

123

0,0%

10.273

0,0%

19.940

0,1%

21.254

0,1%

21.156

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

ΚΡΟΑΤΙΑ

0

0,0%

53.437

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

0

0,0%

0

0,0%

319.000

0,7%

0

0,0%

0

0,0%

38.060.100

100,0%

39.986.627

100,0%

46.463.133

100,0%

56.081.831

100,0%

60.646.982

100,0%

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Eurostat 2017

Οι ελληνικές εξαγωγές στο λαυράκι κυµαίνονται σε χαµηλότερα επίπεδα, ήτοι
15.046.235€, αλλά µε εξίσου υψηλό ποσοστό διείσδυσης της τάξης του 42,6% (έναντι 53,4%
της Ισπανίας).
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ΛΑΥΡΑΚΙ
κωδικός:
(03028410)

ΛΑΥΡΑΚΙ
κωδικός:
(03028410)

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

2012

2013

τιµή

ποσοστό %

2014
ποσοστό
%

τιµή

2015
ποσοστό
%

τιµή

2016
ποσοστό
%

τιµή

ποσοστό
%

τιµή

ΙΣΠΑΝΙΑ

8.790.575

45,6%

10.133.690

51,5%

14.370.972

67,3%

16.084.279

57,4%

18.863.942

53,4%

ΕΛΛΑΣ

10.125.190

52,5%

8.749.587

44,5%

6.667.790

31,2%

11.154.978

39,8%

15.046.235

42,6%

ΤΟΥΡΚΙΑ

12.434

0,1%

10.350

0,1%

116.243

0,5%

386.521

1,4%

427.541

1,2%

ΓΑΛΛΙΑ
ΗΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

303.335

1,6%

224.466

1,1%

613

0,0%

358.147

1,3%

999.578

2,8%

0

0,0%

0

0,0%

182.342

0,9%

8.016

0,0%

3.387

0,0%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

6.939

0,0%

0

0,0%

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

0

0,0%

497.646

2,5%

0

0,0%

5.888

0,0%

0

0,0%

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1.363

0,0%

6.336

0,0%

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

0

0,0%

0

0,0%

3.083

0,0%

284

0,0%

0

0,0%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

0

0,0%

0

0,0%

1.610

0,0%

154

0,0%

0

0,0%

ΕΣΘΟΝΙΑ

0

0,0%

64.156

0,3%

2.004

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

41.663

0,2%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

19.273.197

100,0%

19.679.895

100,0%

21.344.657

100,0%

28.006.569

100,0%

35.347.019

100,0%

Πηγή: Eurostat 2017

Οι µηχανές επεξεργασίας δεδοµένων (κωδικός 8471) αποτελούν τη δεύτερη
σηµαντικότερη κατηγορία εξαγωγών µε ποσοστό 10,8% επί του συνόλου (17.231.127 €). Η
Ελλάδα κατατάσσεται στην 8η θέση των Πορτογαλικών εισαγωγών µετά από την Ολλανδία,
την Ισπανία, τη Γερµανία, την Ιταλία, την Τσεχία, την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Αξιοσηµείωτη είναι η τεράστια αύξηση που παρουσίασαν οι Ελληνικές εξαγωγές των
προϊόντων αυτών στην Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια: 55,3% τη διετία 2015-2016 και
110618,5% την πενταετία 2012-2016.
Πορτογαλικές Εισαγωγές (κωδικός 8471) σε ευρώ για το
έτος 2016
Θέση

Χώρα

Αξία

Ποσοστό % επί συνόλου

1

Ολλανδία

154.326.490

28,50%

2

Ισπανία

149.376.257

27,58%

3

Γερµανία

66.484.451

12,28%

4

Ιταλία

23.976.707

4,43%

5

Τσεχία

21.255.404

3,92%

6

Ιρλανδία

18.040.613

3,33%

7

Ηνωµένο Βασίλειο

16.757.923

3,09%

8

Ελλάδα

15.979.081

2,95%

9

Κίνα

14.723.800

2,72%

10

Γαλλία

14.605.064

2,70%

11

Πολωνία

14.555.613

2,69%
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ΙΤΑΛΙΑ

Πορτογαλικές Εισαγωγές (κωδικός 8471) σε ευρώ για το
έτος 2016
Θέση

Χώρα

Αξία

Ποσοστό % επί συνόλου

12

Βιετνάµ

9.524.283

1,76%

Σύνολο

541.564.322

100,00%

Πηγή: Eurostat 2017

Όσον αφορά τα φάρµακα (κωδικός 3004) καταλαµβάνουν το 4,9% των συνολικών
εισαγωγών της Πορτογαλίας (7.372.262 €) ποσοστό που παρέµεινα σε ίδια σχεδόν επίπεδα
µε το 2015 (+1,2%), σηµείωσε όµως µεγάλη πτώση (-39,9%) την πενταετία 2012-2016. Η
Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση των Πορτογάλων εισαγωγών.

Πορτογαλικές εισαγωγές φαρµάκων (κωδικός 3004) σε ευρώ για το έτος 2016
Θέση

Χώρα

Αξία

ποσοστό % επί συνόλου

1

Γερµανία

383.744.082

20,26%

2

Ισπανία

220.799.873

11,66%

3

Ιρλανδία

200.902.238

10,61%

4

Ην. Βασίλειο

188.359.174

9,95%

5

Ολλανδία

176.274.844

9,31%

6

Γαλλία

144.402.942

7,62%

7

Βέλγιο

137.459.958

7,26%

8

Ελβετία

131.588.480

6,95%

9

Ιταλία

100.559.993

5,31%

10

Σουηδία

44.220.491

2,33%

11

∆ανία

31.599.304

1,67%

12

Σιγκαπούρη

24.725.543

1,31%

13

Ουγγαρία

22.130.466

1,17%

14

Λουξεµβούργο

17.291.546

0,91%

15

Σλοβενία

13.464.897

0,71%

16

Μάλτα

7.513.709

0,40%

17

Η.Π.Α

7.130.935

0,38%

18

Πολωνία

6.377.108

0,34%

19

Τουρκία

6.109.148

0,32%

20

Αυστρία

5.429.930

0,29%

21
Ελλάς
4.306.595
Πηγή: Eurostat, 2017

0,23%
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Τέλος, τα καπνά (κωδικός 2401) αποτελούν επίσης σηµαντική κατηγορία εξαγωγών
µε ποσοστό 2,9% επί του συνόλου (4.670.534 €). Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 5η θέση των
Πορτογάλων εισαγωγών µετά από το Μαλάουι, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Τανζανία και τη
Βραζιλία. Τη διετία 2015-2016 οι εξαγωγές καπνών στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά
38,5% (από 2.874.398 σε 4.670.534 €).
Πορτογαλικές εισαγωγές καπνών (κωδικός 2401) σε ευρώ για το έτος 2016

Θέση
1

Χώρα
Μαλάουι

24.135.793

26,41%

2

Η.Π.Α.

19.758.617

21,62%

3

Τανζανία

10.107.656

11,06%

4

Βραζιλία

7.227.860

7,91%

Ελλάς
Πηγή: Eurostat, 2017

4.922.679

5,39%

5

Αξία

ποσοστό % επί συνόλου

Άλλα επιλεγµένα παραδοσιακά ελληνικά εξαγώγιµα προϊόντα: Φέτα (δασµολογική
κλάση 04069032)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΕΤΑΣ

Ελλάδα
Ισπανία
Γερμανία
Δανία
Ιταλία
Γαλία
Κύπρος
Ην. Βασίλειο
Ολλανδία
ΣΥΝΟΛΟ

2010

2016

€

€

491.746
108.831
197.953

587.475
325.553
277.541
253.874
19.202
15.218
12.771

26.329
3.185

8.081
255
836.380 1.493.650

μεταβολή 2010-2016

19%
199%
40%
-27%
378%
-100%
-100%
79%

Πηγή: Eurostat, 2017
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1.2 Προβλήµατα των ελληνικών εξαγωγών στην Πορτογαλία.
Όσον αφορά τα διατροφικά προϊόντα το κυριότερο κανάλι εισαγωγής και διανοµής
ελληνικών προϊόντων είναι δύο εισαγωγικές εταιρείες, ιδιοκτησίας Ελλήνων οµογενών
µέσω των οποίων εισάγεται η πλειονότητα των προϊόντων. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν

40

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, η Ελλάδα καλύπτει το 39,4% των εισαγωγών
της Πορτογαλίας σε φέτα (2016). Η κατανάλωση φέτας και τυριών τύπου φέτας κατά την
τελευταία εφταετία αυξήθηκε κατά 78%. Ωστόσο, η διεύρυνση της αγοράς δεν οφείλεται
µόνο στην αύξηση των εισαγωγών από Ελλάδα, καθώς το µερίδιο των τελευταίων κατά την
ίδια περίοδο αυξήθηκε µόνο κατά 19%. Αντίθετα, το ίδιο διάστηµα αυξήθηκε το µερίδιο
των προϊόντων προερχοµένων από ∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία και Κύπρο. Τονίζεται
ότι η παρουσία της ελληνικής φέτας στην πορτογαλική αγορά είναι µεγαλύτερη από αυτή
που απεικονίζεται στα στατιστικά στοιχεία, καθώς ποσότητες φθάνουν στην Πορτογαλία
µέσω Ισπανίας, ∆ανίας και Γερµανίας. Ειδικά µέσω Ισπανίας προµηθεύονται φέτα τα
σούπερ µάρκετ των πολυκαταστηµάτων El Corte Ingles (της γνωστής ισπανικής αλυσίδας),
το οποίο απευθύνεται σε υψηλότερα εισοδήµατα και διαθέτει µεγάλη ποικιλία σε εισαγόµενα
προϊόντα και προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία δε συναντώνται εύκολα σε άλλα
καταστήµατα.

την αποκλειστική αντιπροσώπευση για τη Πορτογαλία, αποτελούν όµως µικροµεσαίου
µεγέθους επιχειρήσεις και οι δυνατότητες τους για ευρεία διανοµή, κυκλοφορία και
τοποθέτηση των προϊόντων είναι περιορισµένη. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα σηµαντικό θα
ήταν η αύξηση του αριθµού των εταιρειών που εισάγουν και αντιπροσωπεύουν ελληνικά
προϊόντα και από επιχειρήσεις αµιγώς πορτογαλικές, γεγονός που θα επιδρούσε θετικά στην
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη χώρα και θα επέκτεινε τα σηµεία πώλησης τους
κυρίως στις µεγάλες αλυσίδες υπεραγορών.
Η Πορτογαλία παράγει οµοειδή διατροφικά προϊόντα µε την Ελλάδα (οίνος,
ελαιόλαδο, ελιές, φρούτα), κάτι που καθιστά δύσκολη την εµπορευσιµότητα των
αντίστοιχων ελληνικών καθώς ο Πορτογάλος καταναλωτής προτιµά τα εγχώρια προϊόντα.
Συνεπώς υπάρχει περιορισµένο ενδιαφέρον για εισαγωγές των ανωτέρω προϊόντων.
Αντίθετα ιδιαίτερα καλές προοπτικές έχουν προπαρασκευασµένα τρόφιµα, γλυκίσµατα και
άλλα gourmet προϊόντα, σύµφωνα και µε την εµπειρία από προωθητικές δράσεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν από το Γραφείο. Τα τελευταία έτη παρατηρείται αύξηση της
κατανάλωσης φέτας και γιαουρτιού ελληνικού τύπου, το οποίο έχει κυριαρχήσει στην
αγορά.
Εξαιτίας της δηµοσιονοµικής συγκυρίας τα κονδύλια ελληνικών φορέων για
εξωστρεφείς προωθητικές δράσεις έχουν περιορισθεί και εστιάζουν κυρίως στις αγορέςστόχους πρώτης γραµµής, στις οποίες δεν περιλαµβάνεται η Πορτογαλία, στην οποία δεν
υφίσταται οργανωµένη ελληνική οµογενειακή ή επιχειρηµατική κοινότητα, µε αποτέλεσµα
να είναι δυσχερής η ενίσχυση µέσω χορηγιών εξωστρεφών δράσεων.

Σελ.

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

41

1.3 Προτάσεις ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών στην Πορτογαλία.
Τα τελευταία χρόνια οι εκδηλώσεις/δράσεις προώθησης των ελληνικών εξαγωγών
στην Πορτογαλία ήταν περιορισµένες. Υφίσταται, συνεπώς, ευρύ πεδίο εν δυνάµει
δραστηριοποίησης µε σκοπό την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, ενδεικτικά:
- συµµετοχή ελληνικών φορέων και εταιρειών σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις που πραγµατοποιούνται
στη Λισσαβώνα, ειδικότερα τροφίµων (Alimentaria) δοµικών υλικών/κατασκευών.
- πραγµατοποίηση επιχειρηµατικών αποστολών, και ενόψει της ολοκλήρωσης και
υπογραφής της Συµφωνίας Συνεργασίας στον Τουριστικό Τοµέα και του Μνηµονίου
Κατανόησης στον τοµέα της Οικονοµικής Συνεργασίας
-πραγµατοποίηση εκδηλώσεων σε συνεργασία µε ελληνικούς κλαδικούς φορείς,
Πορτογαλικό Οργανισµό Προώθησης Εξαγωγών και Προσέλκυσης Επενδύσεων (AICEP)
και Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Πορτογαλίας (AEP) στο πλαίσιο ηµερίδων που οι τελευταίοι
διοργανώνουν εστιάζοντας σε διάφορες αγορές του εξωτερικού,
-πραγµατοποίηση στοχευµένων εκδηλώσεων προώθησης προϊόντων σε συνεργασία µε
ελληνικούς και πορτογαλικούς κλαδικούς φορείς, πχ συµµετοχή µας στο φεστιβάλ
Μεσογειακής ∆ιατροφής στην Tavira της Νότιας Πορτογαλίας ενώ το Γραφείο µας
ευρίσκεται σε επαφές µε το πολυκατάστηµα El Cortes Ingles για πραγµατοποίηση
εβδοµάδας ελληνικών προϊόντων.
-συνδροµή σε επιχειρηµατική βάση δεδοµένων προκειµένου να είναι περισσότερο
στοχευµένη, ακριβής και πλήρης η ανταπόκριση στα αιτήµατα ελληνικών επιχειρήσεων.

2.Επενδύσεις
2.1.Ελληνικές επενδύσεις στην Πορτογαλία
Η παρουσία ελληνικών εταιρειών στην Πορτογαλία είναι περιορισµένη. Μοναδική
ελληνική επένδυση είναι σήµερα το εργοστάσιο παραγωγής εξηλασµένης πολυστερίνης
Iberfibran, στο Ovar, µε συµµετοχή 65% της ελληνικής εταιρείας Fibran-∆.Αναστασιάδης.
Έλληνες οµογενείς δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά κυρίως στους τοµείς των υπηρεσιών
(εστίαση, χονδρεµπόριο, ναυτιλιακές υπηρεσίες, κλπ.).
2.2.Πορτογαλικές επενδύσεις στην Ελλάδα
Η σηµαντικότερη πορτογαλική επένδυση στην Ελλάδα ήταν µέχρι πρότινος η
θυγατρική της Millenium BCP, η οποία αποδείχθηκε ζηµιογόνος για την µητρική εταιρεία
και πωλήθηκε το 2013 στον Όµιλο Πειραιώς. Ο Όµιλος Sonae, µέσω της θυγατρικής για την
ανάπτυξη και τη λειτουργία εµπορικών κέντρων Sonae Sierra, συµµετέχει σε δύο εµπορικά
κέντρα, το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη (κοινοπραξία µε την Lamda
Developments και τον όµιλο Χαραγκιώνη) και το Pantheon Plaza στη Λάρισα (κοινοπραξία
µε την Rockspring). Επίσης η υαλουργία Vidro έχει εξαγοράσει την Yioula. Εκκρεµεί η
ανέγερση του εµπορικού κέντρου της κοινοπραξίας Sonae-Οµίλου στις εγκαταστάσεις του
Ολυµπιακού Κέντρου Γαλατσίου.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται, επίσης, οι πορτογαλικοί όµιλοι Martifer µε την
Martifer Solar Hellas SA, η Petrotec SA µε Petroassist Hellas Ltd για εγκαταστάσεις
σταθµών πώλησης καυσίµων και η PLM µε την PLM Hellas. Γραφεία και καταστήµατα µε
τη µορφή franchise διαθέτουν οι Onebiz, Peter Murray και Salsa Jeans.
3. ∆ράσεις Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας-∆ιακρίσεις
• Συµµετοχή, διανοµή τουριστικού προωθητικού υλικού, πραγµατοποίηση
συναντήσεων µε στελέχη πορτογαλικών εταιρειών σε stand εκπροσώπων Πρεσβειών
σε έκθεση Portugal Exportador (23.11.2016).
•

Συνδροµή σε συµµετοχή ελληνικών εταιρειών σε ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Εξαιρετικά
Παρθένου Ελαιολάδου, Μπέζα-Μάιος 2016.

•

Συνδροµή σε συµµετοχή της θερµοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων του Εµπορικού
και Βιοµηχανικού Επιµελητηριου Αθηνων στο WebSummit (∆ιεθνές Συνέδριο για το
∆ιαδύκτιο και τις Νέες Τεχνολογίες), Λισσαβώνα 7-11.11.2016

4. ∆ιµερείς συναντήσεις οικονοµικού-εµπορικού ενδιαφέροντος.
-Επίσηµη επίσκεψη Υπ.Οικονοµικών, κ.Τσακαλώτου στην Λισσαβώνα, Ιανουάριος
2016.
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Στο πλαίσιο της διµερούς συνεργασίας υπενθυµίζεται ότι Σχέδιο Τουριστικής
Συµφωνίας Ελλάδος- Πορτογαλίας ευρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας ύστερα από
πρόταση της Πορτογαλικής πλευράς. Η υπογραφή της συµφωνίας δύναται να αποτελέσει
βήµα για αύξηση του αριθµού Πορτογάλων επισκεπτών στη χώρα µας συνδυαστικά και µε
την έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης από το Ιούνιο του 2016 µεταξύ Αθήνας -
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5. Τουρισµός

Λισσαβώνας από την Aegean Airlines, που είναι και η µοναδική απευθείας αεροπορική
σύνδεση των δύο χωρών. Επιπλέον, άλλες εταιρείες πραγµατοποιούν κατά τους θερινούς
µήνες πτήσεις charter από τη Λισσαβώνα προς την Κρήτη.
Οι αφίξεις τουριστών από την Πορτογαλία µειώθηκαν κατακόρυφα το 2013 σε
13.304 από 20.483 κατά το προηγούµενο έτος. Η µείωση αυτή συµπίπτει µε την διακοπή
(Οκτώβριος 2012) της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Λισσαβώνας-Αθήνας της TAP
PORTUGAL. Το 2015, οι αφίξεις Πορτογάλων αυξήθηκαν κατά 25,5% σε 17.821. Από την
Ελλάδα το 2016 κατεγράφησαν 20 366 αφίξεις τουριστών στην Πορτογαλία.
Τουριστική κίνηση Ελλάδας – Πορτογαλίας 2012- 2016
Αφίξεις από την Πορτογαλία
στην Ελλάδα
Αφίξεις στην Πορτογαλία από
την Ελλάδα

2012

2013

2014

2015

2016

20.483

13.304

14.206

17.821

∆/Κ

18.973

13.563

17.447

16.546

20.366

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ/ INE

6. Τοµείς Συνεργασίας-Προτάσεις
Σχέδιο Μνηµονίου Οικονοµικής Συνεργασίας Ελλάδος- Πορτογαλίας ευρίσκεται σε
διαδικασία επεξεργασίας από τις δύο πλευρές το οποίο ενδέχεται να ολοκληρωθεί και να
είναι έτοιµο για υπογραφή εντός 2018. Η υπογραφή του Μνηµονίου δύναται να αποτελέσει
ευκαιρία πραγµατοποίησης επιχειρηµατικής αποστολής σε κλάδους οικονοµικού
ενδιαφέροντος πχ: Τρόφιµα-Ποτά, Κατασκευαστικές, Υδατοκαλλιέργειες κλπ.
Σε φάση τελικής επεξεργασίας είναι επίσης η διµερής Συµφωνία Τουριστικής
Συνεργασίας Ελλάδος – Πορτογαλίας. Η υπογραφή της συµφωνίας µπορεί να συνδυαστεί µε
αποστολή ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισµού, καθώς και συµµετοχή της
Ελλάδας στην ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση BTL που θα λάβει χώρα στην Λισσαβώνα από
28/2 έως 4/3/2018. Αποτελεί την µεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση του τουριστικού τοµέα
στην χώρα µε χιλιάδες επισκέπτες και πλήθος διεθνών εκθετών. Σηµειώνεται ότι αρκετές
χώρες συµµετέχουν µε εθνικά περίπτερα. Η συµµετοχή µας µπορεί να συµβάλει στην
αύξηση του αριθµού Πορτογάλων επισκεπτών στη χώρα µας συνδυαστικά και µε την
απευθείας αεροπορική σύνδεση από το Ιούνιο του 2016 µεταξύ Αθήνας - Λισσαβώνας από
την Aegean Airlines.

συγκρότηση συνεργιών από ελληνικές και πορτογαλικές εταιρείες, µε σκοπό την
ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων σε Τρίτες χώρες, όπου κάθε µια από τις δυο χώρες
έχει παραδοσιακά παρουσία και προνοµιακές σχέσεις (Ν.Α. Ευρώπη και χώρες ΚΑΚ
για την Ελλάδα, αναπτυσσόµενες αφρικανικές και χώρες Λατινικής Αµερικής για την
Πορτογαλία). Ανταλλαγή πληροφοριών για κλάδους στους οποίους
δραστηριοποιούνται ελληνικές και πορτογαλικές εταιρείες σε Τρίτες χώρες και
προώθηση συνεργασιών.

•

επενδυτική συνεργασία στον τοµέα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

•

συνεργασία σε τοµείς που αφορούν την οικονοµία της θάλασσας

•

συνέργειες στον κλάδο του τουρισµού golf, σε επίπεδο συνεργασίας τουριστικών
µονάδων (µε σκοπό εκατέρωθεν προβολή και επενδυτική συνεργασία).
___________________________________________________________
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Επίσης υφίσταται περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης των εµπορικών και επενδυτικών
σχέσεων µεταξύ των δυο οικονοµιών. Ενδεικτικά:

7. ∆ιεθνείς Εκθέσεις

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Όνοµα Έκθεσης

Κλάδο που αφορά

∆ικτυακός Τόπος

ACQUALIVE EXPO

Νερό, ενέργεια, απόβλητα και περιβάλλον.

www.greenbusinessweek.fil.pt

AGRI MILK SHOW

Aγροτικές Επιχειρήσεις

http://www.exponor.pt/

ALIMENTARIA
ALIMENTARIA &
HOREXPO
AUTO BUSINESS 2017
(πραγματοποιείται για
πρώτη φορά)
AUTOCLASSICOMOTORSHOW

Διατροφή, Τεχνολογία για την βιομηχανία
τροφίμων
Τρόφιμα-Ποτά, Τεχνολογία για τη
Βιομηχανία Τροφίμων

http://alimentariahorexpo.fil.pt/

http://alimentariahorexpo.fil.pt/

Επαγγελµατικό Αυτοκίνητο και
Χρηµατοδοτικές Λύσεις για επιχειρήσεις

http://www.exponor.pt/calendario.aspx

Αυτοκίνητα - Μοτοσυκλέτες

http://www.exponor.pt/

BARHOTEL

Επαγγελματικό Σαλόνι Μηχανημάτων,
Εξοπλισμού, Επίπλων και Ξενοδοχειακών
Υπηρεσιών, Εστίασης, Τροφίμων, Ποτών
και Catering

http://www.exposalao.pt/displayFair/ba
rhotel

BTL

Τουρισμός

www.btl.fil.pt

CERANOR

Οικιακός-Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός,
Διακόσμηση, Δώρα, Παιχνίδια
Τηλεόραση - Σινεμάς - Βιντεοπαιχνίδια
Έκθεση Κατασκευών

http://www.exponor.pt/
http://concreta.exponor.pt/

Εξοπλισμός, προιόντα και υπηρεσίες
ξενοδοχείων

http://www.exposalao.pt/displayFair/de
cor-hotel-centro-de-congressos-lisboa

Ηλεκτρικα και ηλεκτρονικά υλικά
Μηχανήματα, Εξοπλισμός και Υπηρεσίες
για τη Βιομηχανία.
Μηχανήματα, υλικά, ετικέτες, υπηρεσίες
συσκευασίας.
Ενεργειακή αποδοτικότητα, κινητικότητα,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

www.exponor.pt

Κόσμημα- ρολόγια

http://www.exposalao.pt/

ELECTRICA
EMAF
EMPACK
ENERGY LIVE
EUROJÓIA

www.exponor.pt
www.exponor.pt
www.greenbusinessweek.fil.pt
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DECOR HOTEL
(πραγματοποιείται για
πρώτη φορά)

Σελ.

COMIC COM PORTUGAL
CONCRETA

http://www.ceranor.exponor.pt/

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Όνοµα Έκθεσης

Κλάδο που αφορά

∆ικτυακός Τόπος

http://www.exposalao.pt/displayFair/ex
poalimenta

EXPOCASIÃO

Διεθνής Έκθεση τροφίμων και ποτών,
ξενοδοχειακού εξοπλισμού, εστίασης
Μηχανήματα , εξοπλισμός , τεχνολογία,
συστήματα και πρoϊόντα για την
βιομηχανική κτηνοτροφία
Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

EXPOCOSMETICA

Καλλυντικά, αισθητική, κομμώσεις

www.expocosmetica.exponor.pt

EXPOCOURO FIPELE

Δερμάτινα Προιόντα
Εξοπλισμός, προϊόντα, είδη και υπηρεσίες
γραφείων τελετών
Έκθεση ανθέων, κήπου, πισίνων,
εξαρτημάτων και μηχανημάτων κηπευτικής

https://10times.com/expocouro-fipele

EXPOALIMENTA
EXPOCARNE

EXPOFUNERÁRIA
EXPOJARDIM

http://www.exposalao.pt/displayFair/ex
pocarne
www.exposalao.pt/

http://exposalao.pt/displayFair/expofuneraria
http://www.exposalao.pt/public/index.php
/displayFair/expojardim

Εξοπλισμίς, Υπηρεσίες και Ανταλλακτικά
Αυτοκινήτων
Διεθνές Σαλόνι Κλασσικού Αυτοκινήτου και
Μοτοσικλέτας

http://www.exposalao.pt/displayFair/ex
pomoto

EXPONOIVOS

Υπηρεσίες και Προετοιµασίες Γάµου

http://www.exponoivos.pt/

EXPOREXEL

Ηλεκτρολογικά υλικά για τον
κατασκευαστικό τομέα

http://exporexel.pt/

EXPORTHOME

Έπιπλα, Φωτισμός, Οικία

www.exporthome.exponor.pt

EXPOTRANSPORTE

Φοτηγα και επιβατικα αυτοκίνητα και
logistics
Μηχανήματα -Εξοπλισμός για τη
Βιομηχανία, Τεχνολογία, Καινοτομία
Είδη και υπηρεσίες εορταστικών
εκδηλώσεων και γάμου

EXPOMECANICA
EXPOMOTO (διετής)

FEIRA INDUSTRIAL
PORTUGUESA
FESTAS E CASAMENTOS

http://www.expomecanica.pt/

www.exposalao.pt

www.exposalao.pt
http://www.exposalao.pt/displayFair/festa
s-e-casamentos-estoril

Λαϊκή τέχνη και παραδοσιακά προϊόντα

http://fialisboa.fil.pt/

FIMAP

Μηχανήματα για την επεξεργασία ξύλου

http://www.fimap.exponor.pt/

FIN2017

Νέοι Επιχειρηµατίες µεταξύ Κίνας και
πορτογαλόφωνων χωρών

http://www.exponor.pt/

FRUTITEC/HORTITEC

Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Προϊόντα ,
Τεχνολογία Φρουτοκαλλιέργειας και
Λαχανοκαλλιέργειας

http://www.exposalao.pt/public/index.php
/displayFair/frutitec-hortitec

FUTURALIA

Επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση

futuralia.fil.pt

IBEROPRAGAS

Ελεγχος παρασίτων (γεωργικών και
αστικών)

http://www.exposalao.pt/public/index.php
/displayFair/iberopragas

Σελ.

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

45

FIAL (διετής)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Όνοµα Έκθεσης

Κλάδο που αφορά

IN BEAUTY
INTERCASA
INTERDECORAÇAO
INTERGAL (ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΟΝΟ ΣΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ)
LISBOA BIKE AND
RUNNING
LISBOA DESIGN SHOW
LISBOA GAMES WEEK

Καλλυντικά, αισθητική, κομμώσεις
Διακόσμηση εξωτερικών και εσωτερικών
χώρων, κλιματισμός, φωτιστικά, δομικά
υλικά
Οικιακός-Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός,
Διακόσμηση, Δώρα

∆ικτυακός Τόπος

www.inbeauty.exponor.pt
www.intercasa.fil.pt

www.interdecoracao.exponor.pt

Τρόφιμα, Ποτά.

http://www.exposalao.pt/displayFair/int
ergal

Ποδήλατο και τρέξιμο

http://www.bikeandrunning.fil.pt/

Καινοτομία, σχέδιο και δημιουργικότητα
Βιομηχανία Βιντεοπαιχνιδιών

http://lisboagamesweek.pt/

LISBOA MOTO SHOW

Mοτοσικλέτα

http://www.lisboamotoshow.fil.pt/

LOGÍSTICA CARGO,
PACKING LOG
MAQUISHOES /
EXPOCOURO

Logistics, συντήρηση, μεταφορές,
συσκευασία, υπηρεσίες
Μηχανήματα,Τεχνολογία, Αξεσουάρ για
την Βιομηχανία Υποδημάτων
Μηχανήματα,Τεχνολογία, Αξεσουάρ για
την Κλωστοϋφαντουργία, Ενδύματα και
Κεντήματα
Εξοπλισμός συνεργείων, ανταλλακτικά και
αξεσουάρ αυτοκινήτων.

MECÁNICA

Εξοπλισμός συνεργείων, ανταλλακτικά και
αξεσουάρ αυτοκινήτων.

MODTISSIMO

Μόδα, υφάσµατα, αξεσουάρ

MOLDPLAS
MOTORCLÁSSICO
NATALIS
NAUTICAMPO
NORMEDICA/AJUTEC
Ocean Business Week
PAPERGIFT
PORTOJOIA

Μηχανήματα, εξοπλισμός, πρώτες ύλες και
τεχνολογία για καλούπια και πλαστικά.
Διεθνές Σαλόνι Κλασσικού Αυτοκινήτου και
Μοτοσικλέτας
Χριστούγενα
Διεθνής Έκθεση Ναυτιλίας, σκαφών
αναψυχής, περιπέτειας, πισίνας και
τροχόσπιτου
Έκθεση Υγείας
θαλάσσια οικονομία
Χαρτικά, Είδη Γραφείου, Δώρα, Παιχνίδια,
Εορτές, Διακόσμηση
Κόσμημα - Ρολόι

http://www.maquishoes.exponor.pt/

http://www.maquitex.exponor.pt/

www.exposalao.pt
http://www.exposalao.pt/index.php?page
=int&pageid=2&subpage=0&fid=53&ano
=
http://www.modtissimo.com/

www.exposalao.pt
www.motorclassico.com
http://natalis.fil.pt/
www.nauticampo.fil.pt

www.exponor.pt
http://oceansbusinessweek.fil.pt/
http://www.papergift.fil.pt/
www.portojoia.exponor.pt
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MECÁNICA

http://logisticacargo.com/

Σελ.

MAQUITEX

http://lisboadesignshow.fil.pt/

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Όνοµα Έκθεσης

Κλάδο που αφορά

∆ικτυακός Τόπος

PORTUGAL AGRO
PORTUGAL ECONOMIA
SOCIAL
PORTUGAL PRINT

αγροτική έκθεση
επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην
κοινωνική οικονομία
Γραφικές τέχνες, Διαφήμιση, Εκτύπωση

http://portugalagro.fil.pt/
http://www.portugaleconomiasocial.fil.
pt/expor/

QUALIFICA

Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση

http://www.qualifica.exponor.pt/

SALAO AUTO DO PORTO

Σαλόνι Αυτοκινήτου

http://www.salaoauto.exponor.pt

SEGUREX

Προστασία και Ασφάλεια

http://www.segurex.fil.pt/

SIMAK

Δομικά υλικά και εξοπλισμός κατασκευών

www.tektonica.fil.pt

SIROR

Φυσικοί λίθοι

www.tektonica.fil.pt

SK

Δάπεδα, μπάνιο, Κουζίνα, φυσικοί λίθοι

www.tektonica.fil.pt

https://www.portugalprint.com/

SPQ Expo 2015 – Fórum
da Qualidade

Περιβάλλον, κτίρια, υποδομές, ενεργειακή
αποδοτικότητα, ηλεκτρική κινητικότα,
τεχνολογία και υπηρεσίες
Τυποποίηση - Πιστοποίηση-ΜετρολογίαΚαινοτομία

STONE

Φυσική πέτρα Πορτογαλίας

http://exposalao.pt/displayFair/stone

STREET FOOD EXPONOR
FEST

Φαγητό Δρόμου

http://www.exponor.pt/calendario.aspx

TECNIPAO

Μηχνήµατα, εξοπλισµός και πρώτες ύλες
για αρτοποιία - ζαχαροπλαστική

http://exposalao.pt/displayFair/tecnipa
o

TEK GREEN

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ,
κλιματισμός, βιώσιμες κατασκευές

www.tektonica.fil.pt

TEKTONICA

Κατασκευές και Δημόσια Έργα

www.tektonica.fil.pt

TRANSPORT&LOGISTICS

Logistics, υπηρεσίες εφοδιασμού.

www.exponor.pt

ΕΧPO SYNC LISBOA
ΗΟΜΕΙΝG

http://www.spqexpo.exponor.pt/

www.vintagefestival.fil.pt

http://exposynclisboa.fil.pt/?lang=en
www.exponor.pt
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VINTAGE FESTIVAL

Μόδα, αξεσουάρ, καλλυντικά, τατουάζ,
γαστρονομία, μουσική, διακόσμηση,
αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, δώρα , είδη
οικιακής χρήσης.
τεχνολογίες οπτικοακουστικής, μουσικής
και πολυμέσων
Eσωτερική διακόσμηση

www.greenbusinessweek.fil.pt

Σελ.

SMART CITIES LIVE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
∆ικτυακός Τόπος

ΤΕKWOOD

Κατασκευές - Ξυλεία και Φελλός

www.tektonica.fil.pt

TEK MAQUINAS

Μηχανήματα, εξοπλισμός κατασκευών και
δημόσια έργα

www.tektonica.fil.pt
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Κλάδο που αφορά

Σελ.

Όνοµα Έκθεσης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

8471'
3902'

2710'
7606'

3004'
2401'
2402'
1001'

8507'
0204'

8443'

5205'

7607'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)
42.373.679

17.231.127

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα
λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια
από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά
αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α.
Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα,
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα
καπνού
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα,
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

10.504.906

Σιτάρι και σμιγάδι
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους,
είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των
μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό
(καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες)
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση μελάνης (εκτός από πολυγράφους
εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων και
άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου των κλάσεων 8469έ
Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο, περιεκτικότητας
κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85% (εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση)
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα
σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος (χωρίς
το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212

2.963.930

9.936.660
8.078.982

7.372.262
4.670.534
4.428.408

2.910.544
2.440.267

2.257.201

2.076.440

1.987.746
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0302'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα
και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών.
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των
δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α.

Σελ.

CN4

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

7411'

8424'

5407'

3919'

2008'

8419'
0811'

2009'

6004'

8451'
99SS'

3208'

Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο και
νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)
Σωλήνες από χαλκό
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή
ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι
(εκτός από πυροσβεστικές βόμβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και
παρόμοιες συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ
Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία
περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 67 decitex των οποίων η
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές,
αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους (εκτός από
επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης 3918)
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή
αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με
ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, χωρίς όμως να έχουν εισαχ
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την
επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας,
όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η
αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέ
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό,
κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών,
ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης,
με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά
βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ,
άλλα από εκείνα της κλάσης 6001
Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το
καθάρισμα, το στίψιμο, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα
(πρεσάρισμα) (ό. συμπ. οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή,
το κολλάρισμα και το φινίρισμα, την επίχριση ήτ
λοιπά προίόντα
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη
υδατώδες μέσο. Διαλύματα μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες,
προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, με αναλο

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

1.922.760
1.671.111

1.655.379

1.510.571

1.292.393

1.204.386

1.179.005
1.096.205

1.086.871

923.409

833.125
823.513

789.547
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5510'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
και τα στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ

Σελ.

CN4
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3808'
9619'

4901'
3923'
6206'

5402'

3920'
7407'

4810'
5603'

0810'

4819'

3005'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)
741.031

672.337
615.026

611.669
569.179
569.113

544.401

519.729

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α.
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, έστω και
χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή
τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείω

504.476

Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α.
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους,
λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από
καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί
αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, καρποί παπάγιας, εσ
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί,
χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που
δεν κατονομάζοναι αλλού. Είδη από χαρτόνι με μορφή σκληρής θήκης ή
δοχείου, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε
Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα,
σιναπισμοί, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς,
οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς

483.831

483.897

424.323

422.296

397.421
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8409'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α.
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά
της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά
και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για
τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφ
Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής,
από οποιοδήποτε υλικό
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα
(εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη
διαφήμιση)
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια,
καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός
των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια)
Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μονόινα συνθετικά με < 67 decitex (εκτός από νήματα για ράψιμο και
νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη
κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια
συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή
κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα

Σελ.

CN4
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ΑΞΙΑ
(ευρώ)

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6006'

3204'

Άλλα πλεκτά υφάσματα
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και
παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός
από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά
παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασ
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες ραδιοφωνικών
εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνων ή συσκευές
αναπαραγωγής εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι συσκευές προβολής
εικόνας από βίντεο
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από
σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι,
ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο
σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι,
Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι
χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, για κυάλια, για
φωτογραφικές και για κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής
σύστασης. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για το
χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην
παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων με βάση συνθετικ

2106'

Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α.

359.739

2002'

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά
προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών, στα
οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα
φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείμμ
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί
βελουδωτή κατασκευή με βελόνα, έστω και έτοιμοι
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, μαλλιά από πετρώματα και παρόμοια
ορυκτά μαλλιά. Εκτονωμένος βερμικουλίτης, εκτονωμένες άργιλοι, αφρός
από σκουριές και παρόμοια εκτονωμένα ορυκτά προiόντα. Μείγματα και
τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για θερμομονωτικέ
Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω
στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε
ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω
και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη

358.333

6802'

4202'

3824'
5703'
0304'

6806'

3401'

391.724

380.074

375.541

361.386

337.266
334.929
334.322

298.916

287.925
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8528'

394.243

Σελ.

3304'

395.089
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8418'

5608'

7113'
1806'
3303'
9028'

8453'

8523'

9405'

0403'

9001'
6307'

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο
Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave
και αποσμητικά σώματος, καθώς και εκτός από λοσιόν για τα μαλλιά)
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη
μέτρηση των μετρητών αυτών
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή, δέψη ή κατεργασία των
δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση υποδημάτων ή
άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά (εκτός από στεγνωτήρια,
πιστόλια ψεκασμού, μηχανές αποτρίχωσης χοίρων, ραπτομηχανέςκ
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής
προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του
κεφαλαίου 37)
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινοί
πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη, με μόνιμη πηγή
φωτισμού, καθώς και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομ
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα
γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα,
έστω και συμπυκνωμένα ή αρωματισμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης,
άλλων γλυκαντικών, φρούτων, καρυδιών ή κακάου
Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός
εκείνων της κλάσης 8544 που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες η
καθεμία χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (ό. συμπ. οι
φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στο
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή
ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α.

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

286.272

284.440

276.896

275.921
270.318
269.030
266.119

262.885

262.180

251.975

248.406

245.084
230.769
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8517'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη
τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές ενσύρματης
τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές
τηλεπικοινωνίας για συστήματα με φερόμενη ηλεκτρική ενέργει
Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές
συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτίου και άλλο υλικό, μηχανές και
συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό.
Αντλίες θερμότητας (εκτός από τις συσκευές τεχνητού κλ
Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από
σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και
άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες (εκτός από δίχτυα και φιλέδες για
τα μαλλιά του κεφαλιού, δίχτυα για τη
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100
ετών)

Σελ.

CN4
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2105'

2519'

3924'

0802'

4113'
0406'
8543'
1704'

8707'

2308'

8708'

6809'
2934'

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο
Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό μαγνησίτης. Μαγνησία που αποκτήθηκε με
τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής φρυγμένη, έστω και αν
περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από
τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και κα
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και
καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, ντουσιέρες,
νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα
καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και π
Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα
τους (εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια
ανακαρδιοειδών)
Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και
δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω και
σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114

220.649

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή
σοκολάτα
Αμαξώματα (ό. συμπ. οι θάλαμοι οδήγησης) για ελκυστήρες, αστικά
λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και
αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705
Βελανίδια, ινδικά κάστανα, υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων και
άλλες φυτικές ύλες, φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα
φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, π.δ.κ.α.
Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά
αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα
ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705, π.δ.κ.α.
Τεχνουργήματα από γύψο ή από μείγματα με βάση το γύψο (εκτός από
επιγυψωμένες ταινίες για τη θεραπεία καταγμάτων, σε συσκευασία για τη
λιανική πώληση, νάρθηκες από γύψο για την περιποίηση καταγμάτων,
σανίδες για ελαφρές κατασκευές συνδεδεμένες με γύψ
Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους· ενώσεις ετεροκυκλικές (εκτός από
ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(ετεοάτομα) οξυγόνου ή αζώτου)

193.010

217.733

206.857

199.984

199.844

172.774
171.020

170.800

167.526

161.962

155.242
152.993
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2515'

ΑΞΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(ευρώ)
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για
πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας >= 2,5, και αλάβαστρο, έστω
και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε
όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ήο
222.496

Σελ.

CN4
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6204'

1901'
5516'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)
151.333

142.137

136.263
130.515

6303'

Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους
[πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από
ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από
τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα
Συσκευές τεχνητού κλίματος, που αποτελούνται από ανεμιστήρα με
κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της
περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία, ό. συμπ. εκείνες στις οποίες ο
υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτηταα
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με
προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που
χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από
αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και
φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών
Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το
ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά,
αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού
παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν
κατονομάζοντ
Υφάσματα (ό. συμπ. τα ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από
σύρματα από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των υφασμάτων από μεταλλικά
νήματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, υφάσματα
επιπλώσεων ή για παρόμοιες χρήσεις). Φύλλα και ταινίες αν
Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και
υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από υφαντουργικά
προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσματα)

3901'

Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές

104.846

2711'

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες

94.627

7404'

8415'

1905'

2007'

3307'

7314'

127.226

126.615

123.405

121.976

121.792

108.895

107.819
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9403'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική,
την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστεςπαντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι
το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και
παντελόνια κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια,
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν
σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος υπολογιζόμενο
με βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α.· παρασκ

Σελ.

CN4
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8414'
7307'

9503'

6403'

8907'

7211'

9401'

3003'

6402'
3917'

5408'
2309'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

93.341

91.160
91.029

84.617

84.221

83.847

83.771

81.810

79.683

78.943
77.609

76.635
76.314
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6404'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική
ύλη ή δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από υφαντικές
ύλες (εκτός των υποδημάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών)
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων
αντλίες γαλακτώματος, καθώς και εκτός από τους ανελκυστήρες και τους
επιμήκεις ανυψωτικούς τάπητες που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα),
συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες.
Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή
περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα
Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία μπορούν
να επιβιβασθούν και με τα οποία μπορούν να μετακινηθούν παιδιά,
αμαξάκια για κούκλες και κούκλες που απλώς αναπαριστούν ανθρώπους).
Μικροκατασκευές για παιχνίδι ή διασκέδαση, έστω
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική
ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από δέρμα
φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία
προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχου
Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, στεγανά κιβώτια, προσδετήρες πλοίων,
σημαντήρες, πλωτοί υφαλοδείκτες και άλλες πλωτές διατάξεις (εκτός από
τα σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8906 και τις πλωτές διατάξεις προς
διάλυση)
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με
πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επενδυμένα
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική της κλάσης 9402), έστω και
αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 2005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (εκτός από τα αδιάβροχα υποδήματα της
κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία
προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχουν χα
Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί,
από πλαστικές ύλες
Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία
περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 67 decitex των οποίων η
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των
ζώων

Σελ.
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8431'
7604'

6005'
7326'
7117'

7210'

8308'
5007'
8506'

6203'

6201'
7325'

9004'

8421'

7408'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)
75.307
75.263

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που
γίνονται σε μηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα από εκείνα των
κλάσεων 6001 μέχρι 6004
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν
χυτευθεί)

74.619

Απομιμήσεις κοσμημάτων
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με
πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση,
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα
Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπεςκλείστρα, αγκράφες, άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη από κοινά
μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για την
τελική επεξεργασία ή τον εξοπλισμό άλλων ειδών

72.934

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι
Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των
μεταχειρισμένων). Μέρη τους
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια
μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
και παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών,
καθώς και εκτός από αντιανεμικά και πα
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν
και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και
εκτός από κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια)
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α.
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη
(εκτός από ματογυάλια για τον έλεγχο της οπτικής ικανότητας, φακούς
επαφής και φακούς ή σκελετούς για ματογυάλια)
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος
(εκτός εκείνων για το διαχωρισμό ισοτόπων). Συσκευές για τη διήθηση ή το
καθάρισμα υγρών ή αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών)
Σύρματα από χαλκό (εκτός από υλικό συρραφής για χειρουργική χρήση,
κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7413, μονωμένα
σύρματα για την ηλεκτροτεχνία και χορδές μουσικών οργάνων)

73.554
73.284

70.662

70.322
67.797
67.513

64.634

63.344
63.168

61.487

60.700

58.802
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6001'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βελούδα και πλούσες (ό. συμπ. και τα υφάσματα με την ονομασία με
μακρύ τρίχωμα) και υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις
μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α.
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9404'

5515'
5810'

6405'
9505'

3402'

7212'

6302'
7616'
3926'
0805'

6601'

8481'
8512'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

58.770

56.074

55.681
54.759

54.452
54.295

51.058

50.751

49.331

Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901
έως 3914, π.δ.κ.α.

49.220

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-ράβδοι, οι
ομπρέλες κήπου και παρόμοια είδη (εκτός εκείνων που αποτελούν παιδικό
παιχνίδι, καθώς και των ομπρελών για την παραλία)
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους
σωλήνες, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, ό. συμπ. οι
υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικά χειριζόμενες βαλβίδες
Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους
λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις

47.175

47.940

46.189

46.051
44.957
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9504'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με
μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα τραπέζια για τυχερά παιχνίδια
και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ
Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και
παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια,
παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν
ελατήρια ή που είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά μ
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, άλλα από τα σύμμεικτα
κυρίως ή μόνο με βαμβάκι
Κεντήματα σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική
ύλη και το άνω μέρος από συστατικές ύλες άλλες από καουτσούκ, πλαστική
ύλη, φυσικό δέρμα ή υφαντικές ύλες. Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά
πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο κ
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για
ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσμό, π.δ.κ.α.
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια).
Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση,
παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), στα οποία περιλαμβάνονται και
τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο, και παρασκευάσματα καθ
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με
πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση,
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα
Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας,
από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από πανιά για τον
καθαρισμό και το γυάλισμα πατωμάτων, σφουγγαρόπανα και
ξεσκονόπανα)
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9029'

6104'

9018'
1005'

3907'

6805'

7007'

5903'
4010'
6214'

4818'
0511'
3215'

Καλαμπόκι
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές
μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί
και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές
Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους,
προσαρμοσμένες πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, χαρτί, χαρτόνι ή
άλλες ύλες, έστω και κομμένες, ραμμένες ή αλλιώς συναρμολογημένες
Μονό γυαλί ασφαλείας, σκληρυμένο και γυαλί ασφαλείας με πολλαπλές
επιφάνειες επικολλητό γυαλί (εκτός από μονωτικές πλάκες από γυαλί με
πολλαπλές επιφάνειες, γυαλιά για ματογυάλια και γυαλιά ωρολογοποιίας)
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή
με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων των
υφασμένων για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από
νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυ
Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ
Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη
(εκτός των πλεκτών)
Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο χαρτί, χαρτοβάμβακας και ιστοί
κυτταρινικών ινών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση ή
για χρήσεις υγειινής, σε κυλίνδρους πλάτους <= 36 cm, ή κομμένα σε
συγκεκριμένα μεγέθη ή σχήματα. Χαρτομάνδη
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών,
ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια,
έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

44.889

43.898

42.573

40.426
39.000

38.770

37.342

35.003

34.700
34.503
34.382

33.922
33.424
32.723

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

59

8526'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
αφαίρεσης του πάγου από τα τζάμια και διατάξεις κατά του θαμπώματος
των τζαμιών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτ
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές
ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού
Μετρητές, π.χ. στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές
χιλιομέτρων ή μετρητές βημάτων (εκτός από μετρητές αερίων, υγρών ή
ηλεκτρισμού). Ταχύμετρα και άλλοι μετρητές ταχύτητας (εκτός εκείνων της
κλάσης 9014 ή 9015). Στροβοσκόπια
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστεςπαντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι
το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και
παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για γυναίκες
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική
χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας,
καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α.
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4823'
6211'
3006'

8422'
7412'

8306'
5208'
4911'

7308'
8538'

8531'

6910'
1805'
8302'

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες,
σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

32.083

31.844
31.592
31.316

30.408
29.847

29.809
29.518
29.007

28.039
27.765

26.886

26.713
26.637
24.691
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το
συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου). Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή
επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες
κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους πλάτους <= 15 cm, σε φύλλα με
σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων καμμία πλευρά δεν είναι > 36
cm όταν είναι ξεδιπλωμένα, και τεχνουργήματα από
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό
και σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών)
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις
διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90
Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το
στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την
πλήρωση, την πωμάτιση και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων
δοχείων ή για την επικόλληση ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και
Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ.
καμπύλες ή περιβλήματα), από χαλκό
Καμπάνες, κουδούνια, γκονγκ και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά
μέταλλα (εκτός από μουσικά όργανα). Αλγαματίδια και άλλα είδη
διακόσμησης, από κοινά μέταλλα (εκτός από έργα τέχνης, αντικείμενα
συλλογών ή αρχαιότητες). Κορνίζες για φωτογραφίες,
Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%,
με βάρος κατά τ.μ. <= 200 g
Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και
οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α.
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών,
θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες, ικριώματα, στέγες,
ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα καθώς και τα πλαίσια και οι
περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, πατζούρια, κιγ
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για
συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α.
Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ.
συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, συναγερμοί για
διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων που
χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα ή σε δρόμ
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας
(μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια
μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες,
σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά
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6505'
99SS'

7610'
0809'

0307'

6202'

2104'
0303'

8428'
1605'

7321'
2204'

λοιπά προίόντα
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών,
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης,
πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις
αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο (εκτός
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons
και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά
Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα,
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός
των μαλακοστράκων και των μαλακίων. Αλεύρια, σ
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν
και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και
εκτός από κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και παντελόνια)
Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί
παρασκευασμένα. Είδη διατροφής με μορφή παρασκευασμάτων που
αποτελούνται από ένα τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες
βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα γι
Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα
ψαριών της κλάσης 0304)
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη
μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, ιμάντες συνεχούς
μεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδρομοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα
και εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, κι
Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα
ή διατηρημένα
Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία ( έστω και εκείνα που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες
ψησίματος, μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και
παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήσηκ
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

24.183

23.119
22.749

22.727
22.547

22.212

22.169

21.714
21.494

21.421
20.691

20.091
19.078
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα,
κρεμάστρες για καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγματα και
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα
(εκτός από μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία της κλάσης 7310,
ντουλαπάκια-φαρμακεία, ντουλάπες με κρεμάστρες και άλλα έπιπλα του
κεφαλαίου 94, καθώς και είδη κρουνοποιίας)
Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, πλεκτά ή κατασκευασμένα από
δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προiόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε
ταινίες), έστω και στολισμένα, καθώς και φιλέδες για τα μαλλιά του
κεφαλιού από κάθε ύλη, έστω και στολισμένοι (
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2005'
2001'
3906'

8536'
8501'
1604'
9003'

9110'
1803'

3102'

7305'
5806'

8466'
8201'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

18.759

18.505
18.225

Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές μορφές
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη
σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόμοι,
ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες, υποδοχές
λαμπτήρων ντουί και κουτιά σύνδεσης), για τάση <
Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος)
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα
υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού

17.115

Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Ωρολογιακοί μηχανισμοί, πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μόνο μερικώς
συναρμολογημένοι σετ μηχανισμών. Μη πλήρεις, συναρμολογημένοι
ωρολογιακοί μηχανισμοί. Ημιτελείς ωρολογιακοί μηχανισμοί

15.916

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες
με μεικτό βάρος <= 10 kg)
Σωλήνες, κυκλικής διατομής και εξωτερικής διαμέτρου < 406,4 mm, που
παράγονται από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα (π.χ.
συγκολλημένοι ή καρφωμένοι)
> 406,4 mm, που
παράγονται από πλατέα προϊόντα έ
Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς
υφάδι, π.δ.κ.α.
Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 έως
8465, ό. συμπ. οι διατάξεις που συγκρατούν τα προς επεξεργασία τεμάχια
και τα εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτομής αυτόματης ελευθ
Φτυάρια παντός τύπου, αξίνες, τσάπες παντός τύπου, δίκρανα,
τσουγκράνες και αποξέστες, από κοινά μέταλλα. Τσεκούρια, μπαλτάδες,

15.527

17.097
16.002
15.945

15.560

15.136

15.016
14.915

14.580
14.496
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4303'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που
έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol
Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα
(εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά γουνοδέρματα και
δέρμα, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, καθώς και
εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. παιχνίδια για παιδι
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα
(εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια
και τρούφες)
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών,
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ
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3918'
3909'

8467'

3214'

5705'

4820'
9014'
8542'
8479'
0806'
2006'

8205'

8529'

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84
Σταφύλια, νωπά ή ξερά
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα μέρη φυτών,
ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση
Εργαλεία (ό. συμπ. οι γυαλοκόπτες με διαμάντι), από κοινά μέταλλα,
π.δ.κ.α. Καμινέτα για συγκόλληση των μετάλλων με κασσίτερο ή χαλκό και
παρόμοια είδη. Μέγγενες, ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες και παρόμοια είδη,
που δεν αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη εργαλειο
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής
και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή
την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συσκευές λήψης (τηλεοπτικές κάμερες),
για μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

14.337

14.234
14.199

13.376

13.372

13.276

13.097
12.950
12.610
12.395
12.379
12.262

12.197

11.980
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6108'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
κλαδευτήρια και παρόμοια εργαλεία για το κόψιμο ή το σχίσιμο ξύλων,
από κοινά μέταλλα. Ψαλίδια για τον τεμαχισμό πουλερικώ
Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά,
πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και σακάκια
μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή
κορίτσια (εκτός από τι-σερτ, φανελάκια, σ
Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε
κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή
οροφών από πλαστικές ύλες σε κυλίνδρους πλάτους >= 45 cm, που
αποτελούνται από μία στρώση από πλαστική ύλη κολλημένη κατάμ
Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές
μορφές
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα,
υδραυλικής λειτουργίας ή με αυτοδύναμο μη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς
και τα εξαρτήματά τους
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα
που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των
τύπων που χρησιμοποιούνται στη οικοδομική
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και
έτοιμοι (εκτός των υφασμένων και των φουντωτών βελουδωτή κατασκευή
με βελόνα, καθώς και εκτός εκείνων από πίλημα)
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών,
αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολογία (ατζέντες), συσσωματωμένα
φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για
επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτρ
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές
ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας)
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CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

2833'

Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά υπερθειικά

11.752

3305'

Παρασκευάσματα για τα μαλλιά
Ζύμες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί.
Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες (εκτός από
μονοκύτταρους μικροοργανισμούς που είναι συσκευασμένοι ως φάρμακα)
Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, που λειτουργούν
με ακτίνες λέιζερ, δέσμες φωτός ή άλλων φωτονίων, υπερήχους,
ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχημικές μεθόδους, δέσμες ηλεκτρονίων ή
ιόντων ή εκτόξευση πλάσματος (εκτός από συσκευές καθαρισμο

11.559

0203'

9021'

7317'
6109'

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα
δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και
άλλες διατάξεις για τη θεραπεία καταγμάτων. Προθέσεις και άλλα είδη
προθετικής. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακο
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες κυματοειδείς ή
λοξότμητοι (εκτός των συνδετήρων της κλάσης 8305) και παρόμοια είδη,
από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλες ύλες, εκτός εκείνων
που έχουν κεφάλι από χαλκό

10.883
10.615

10.533

10.174
9.988

6112'

Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό,
κιλότες και σλιπ μπάνιου, πλεκτά

3915'

Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες

9.766

8425'

Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, με βάρος κατά τ.μ. <= 200 g
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με
βαμβάκι, με βάρος κατά τ.μ. <= 170 g
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από βαμβάκι, άλλα από τα σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με
συνθετικές ή τεχνητές ίνες
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές)
καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη
τους
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και
εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες)

9.762

5210'

5513'

5212'

8504'
4009'

9.904

9.444

9.406

9.368

9.229
8.746
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8456'

10.992

Σελ.

2102'
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3806'

5403'

8447'

4106'

5206'

3209'

6908'

7013'
0201'

0306'

0207'
6106'

6310'
8473'

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και
χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη,
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και μαλακόστρακα με
το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό. Αλεύρια, σκόν
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων
πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και φραγκόκοτας,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή
κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια)
Ράκη από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, καθώς και σπάγκοι,
σχοινιά, χοντρά σχοινιά και είδη που κατασκευάζονται από αυτά, από
υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών
Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύμματα και
παρόμοια είδη) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή

ΑΞΙΑ
(ευρώ)
8.397
8.100

8.026

8.000

7.974

7.848

7.840

7.578

7.562
7.464

7.340

7.251
7.002

6.873
6.725
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5607'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα,
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο
κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες
Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μονόινα τεχνητά με < 67 decitex (εκτός από νήματα για ράψιμο και νήματα
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)
Μηχανές για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή γκιπούρ,
τουλιών, δαντελών, κεντημάτων, σειρητιών, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών
(εκτός από μηχανές κεντήματος με στρόφαλο)
Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα (εκτός από δέρματα
κατεργασμένα με λάδι, δέρματα βερνικωμένα λουστρίνια, επιστρωμένα
και δέρματα επιμεταλλωμένα)
Νήματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από βαμβάκι (εκτός από τα νήματα ραφής και εκτός από τα
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε
υδατώδες μέσο
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές
ύλες, υαλωμένα, καθώς και ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για
μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, υαλωμένα, έστω και πάνω σε υπόθεμα
(εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολι
Γυάλινα αντικείμενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον
καλλωπισμό, το γραφείο, την εσωτερική διακόσμηση ή παρόμοιες χρήσεις
(εκτός από τα είδη της κλάσης 7018, καθώς και βάζα για τη συντήρηση
τροφίμων, καθρέφτες, βιτρό, συσκευές φωτισμ
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9102'

8516'

5211'

9705'
3816'

8435'
4903'

3205'

9603'
4821'

4302'
4203'

Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες με
μήκος <= 5 mm χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και
σφαιρίδια από υφαντικές ύλες (εκτός από βάτες και είδη από βάτες,
εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτι
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα
χρονόμετρα του αυτού τύπου (εκτός εκείνων που είναι από πολύτιμα
μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα)
Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό,
ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση του χώρου ή για
παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την περιποίηση των
μαλλιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, με βάρος κατά τ.μ. > 200 g
Αντικείμενα συλλογών και συλλογές, ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας
ή ανατομίας. Αντικείμενα συλλογών που παρουσιάζουν ιστορικό,
αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις
(εκτός από παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα)
Πιεστήρια, μύλοι και παρόμοιες μηχανές και συσκευές, για την παρασκευή
κρασιού, μούστου, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών (εκτός από
μηχανές και συσκευές για επεξεργασία των ποτών αυτών, ό. συμπ. οι
φυγόκεντρες μηχανές, τα ηθμοπιεστήρια και άλλες διηθ
Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή
χρωματισμό, για παιδιά
Χρωστικές λάκες (εκτός από λάκα της Κίνας ή ιαπωνική λάκα, καθώς και
εκτός από βερνίκια). Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται
για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά
στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων μεβ
Σκούπες, ψήκτρες και πινέλα (ό. συμπ. εκείνα που αποτελούν μέρη
μηχανών, συσκευών ή οχημάτων), μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι,
χωρίς κινητήρα, σφουγγαρόπανα και ξεσκονιστήρια από φτερά. Κεφαλές
πινέλων. Βύσματα και κύλινδροι για βάψιμο. Καθαρ
Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται
και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και
απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί,
χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο (εκτός από υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

6.553

6.231

6.183

6.102

6.071
6.002

5.985
5.946

5.788

5.680
5.616

5.609
5.595
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κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α.

Σελ.

CN4
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2803'

2712'

7418'
2203'
1208'

6306'

6301'

5702'
2924'

7318'
3905'
5401'

9506'

Άνθρακας αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα, π.δ.κ.α.
Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax,
οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και
παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω
και χρωματισμένα
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού και
μέρη αυτών, από χαλκό (εκτός από τις συσκευές κουζίνας και τις συσκευές
για θέρμανση της κλάσης 7417, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία της
κλάσης 7419, είδη που έχουν το χαρακ
Μπίρα από βύνη
Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι
σιναπιού μουστάρδα)
Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα
(τέντες), σκηνές, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες και οχήματα χερσαίων
μεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνωσης, από υφαντουργικά προiόντα
παντός τύπου (εκτός από επίπεδα προστατευτικά καλύ
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από
τραπεζομάντηλα, καλύμματα κρεβατιού, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια
είδη της κλάσης 9404)
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένοι,
όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, έστω και έτοιμοι,στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία κιλίμια, σουμάκ,
καραμανίας και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι
Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του
ανθρακικού οξέος
Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα
(στριφόνια), άγκιστρα με σπείρωμα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες,
σφήνες, ροδέλες (ό. συμπ. τα γκρόβερ και οι ασφαλειοδακτύλιοι) και
παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από
Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές
μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου σε αρχικές μορφές
Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
Συσκευές και εξοπλισμός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον
ελαφρύ ή βαρύτερο αθλητισμό και άλλα αθλήματα (ό. συμπ. η επιτραπέζια
αντισφαίρηση) ή υπαίθρια παιχνίδια, που δεν κατονομάζονται ούτε
αναφέρονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

5.359
5.247

5.185

5.168
5.162
5.080

4.858

4.792

4.725
4.563

4.548
4.494
4.481

4.416
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5701'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. περικνημίδες,
προστατευτικές μάσκες για την ξιφασκία)
Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του
στημονιού, έστω και έτοιμοι

Σελ.

CN4

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΞΙΑ
(ευρώ)

3506'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα,
π.δ.κ.α.
Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοιες ύλες (π.χ. πίσσα
πετρελαίου, σκληρόπισσα)
Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται
από χαρτί. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων
Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε
είδους που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως
συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, καθαρού βάρους <=
1 kg

9032'

Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481)

4.244

6914'

4.122

6102'

Τεχνουργήματα από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α.
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα, από πλεκτό ύφασμα, καθώς και
μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, από πλεκτό ύφασμα,
π.δ.κ.α.
Λίπη και λάδια φυτικά, στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba, και
τα κλάσματά τους, σταθερά,έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη
μετασχηματισμένα (εκτός από σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, ελαιόλαδο,
φοινικέλαιο και λάδι ηλιοτρόπιου, κνήκου, βαμβακι
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σουπουλ), πλεκτά (εκτός των παραγεμισμένων γιλέκων)
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά,
μπουφάν και παρόμοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από
κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers, φορέματα, φούστες, φούστεςπαντελόνια ζιπ-κιλότ και παντελόνια)

4421'

Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α.

3.935

4016'

Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α.
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα
χρονόμετρα του αυτού τύπου, με πλαίσιο από πολύτιμα μέταλλα ή από
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων των οποίων η
βάση είναι από χάλυβα)
Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι
από κεραμευτικές ύλες, καθώς και εκτός από ιατρικές αντλίες
απορρόφησης εκκρίσεων ή ιατρικές αντλίες που φέρονται επί του σώματος
ή είναι εμφυτευμένες σε αυτό). Ανυψωτές υγρών (εκ
Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό (εκτός από κύβους, πλάκες, φύλλα ή
ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο. Ημιτελή προϊόντα με έντονες
γωνίες για πώματα. Υποδήματα και τα μέρη τους, εσωτερικά πέλματα,
έστω και κινητά. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη του

3.921

6807'
4814'

6117'

1515'
6110'

9101'

8413'

4503'

4.347
4.280
4.261

4.246

4.096

4.043
3.965

3.957

3.899

3.729

3.607
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Σελ.
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8442'

6116'
5309'
9610'

1601'

6107'

8515'

9612'

3809'
7904'
5512'

8487'

7114'

Υφάσματα από λινάρι
Πλάκες από σχιστόλιθο και άλλες πλάκες, για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω
και σε πλαίσιο
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα
σφαγίων ή αίμα, στα οποία περιλαμβάνονται και παρασκευάσματα
διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια μπάνιου,
ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός
από φανελάκια)
Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση
(κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση (μπρουντζοκόλληση) ή για
απλή αυτογενή συγκόλληση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
λειτουργούν με ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο, με λέιζερ ή με άλλες δ
Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, με μελάνη
ή αλλιώς κατασκευασμένες για την αποτύπωση, έστω και τυλιγμένες σε
πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί
Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή
προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα,
π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα
σταθεροποιητικά της βαφής, των τύπων που χρησιμοποιούνται στηνκ
Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο,
π.δ.κ.α.
Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες μη συνεχείς >=
85%
Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές
συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε
άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Είδη χρυσοχοίας και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από κοινά
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός από κοσμήματα, είδη
ωρολογοποιίας, μουσικά όργανα, όπλα, ψεκαστήρες αρωμάτων και

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

3.600

3.488

3.422
3.415
3.231

3.130

2.995

2.988

2.958

2.956
2.908
2.876

2.835

2.812

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

69

1509'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές
με τη χρήση μηχανικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες που δεν
προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς
μη μετασχηματισμένα
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456
έως 8465) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών
στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των τυπογραφικών πλακών,
τυποσανίδων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυ
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα
(μονοκόμματα), πλεκτά ή βροχιδωτά (εκτός εκείνων που προορίζονται για
μικρά παιδιά)
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2208'

3206'

3002'

9027'

3921'
8482'

9033'

6207'

8540'
5112'

7615'

Μηχανές και συσκευές για συγκόλληση με ορείχαλκο ή κασσίτερο ή για
απλή συγκόλληση, έστω και εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
οξυγονοκοπή, αλλά εκτός εκείνων της κλάσης 8515. Μηχανές και συσκευές
για αυτογενή επιφανειακή σκλήρυνση
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80%
vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευματώδη ποτά (εκτός
από σύνθετα αλκοολούχαπαρασκευάσματα των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών)
Χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, που δεν κατονομάζονται αλλού.
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό
κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή
χρωστικών παρασκευασμάτων με βάση ανόργανες ή ορυκτές
Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές,
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί και άλλα κλάσματα του
αίματος και τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, είτε λαμβάνονται
μέσω βιολογικώντεχνολογικών διαδικασιών είτε όχι. Εμβόλια,
Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίμετρα,
διαθλασίμετρα, φασματόμετρα και αναλυτές αερίων ή καπνού). Οργανα
και συσκευές για τον προσδιορισμό του ιξώδους, του πορώδους, της
διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρομοίων χα
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες,
ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις, με υπόθεμα ή όμοια συνδυασμένα με
άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα
μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τε
Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια
από χάλυβα της κλάσης 7326
Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του
κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο 90
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια
μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός
των πλεκτών)
Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου και
φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες κενού, σωλήνες με ατμό ή αέριο, σωλήνες
ανόρθωσης με ατμό υδραργύρου, καθοδικοί σωλήνες και λυχνίες για
τηλεοπτικές μηχανές λήψης) και φωτοκαθόδου π.χ. σωλήνες κενού,
Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας
χτενισμένες (εκτός από υφάσματα για τεχνικές χρήσεις της κλάσης 5911)
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού,
και μέρη αυτών, από αργίλιο (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια
δοχεία της κλάσης 7612, είδη που έχουν χαρακτήρα εργαλείων, κουτάλια,
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8468'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, αντικείμενα
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8537'

1904'

3814'

8474'

6212'

8525'

8609'

8301'

2517'

7019'

Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα
(μονοκόμματα), παντός τύπου υφαντικού υλικού (εκτός των πλεκτών ή
βροχιδωτών, καθώς και εκτός από γάντια για μικρά παιδιά)
Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις,
που είναι εξοπλισμένες με δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων
8535 ή 8536, όπου περιλαμβάνονται και οι βάσεις που έχουν
ενσωματωμένες όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, για τ
Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή
προϊόντων δημητριακών, όπως π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-φλέϊκς,
καθώς και δημητριακά (εκτός από καλαμπόκι) σε κόκκους, ή υπό μορφή
νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρ
Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα για
την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών (εκτός από
ασετόν)
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το
πλύσιμο, τη σύνθλιψη, την άλεση, την ανάμειξη ή τη μάλαξη χώματος,
μεταλλευμάτων, λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό μορφή σκόνης ή
πολτού) ορυκτών υλών. Μηχανές για τη συμπίεση ή
Στηθόδεσμοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες
και παρόμοια είδη, καθώς και μέρη αυτών, από υφαντουργικά προϊόντα
υλών παντός τύπου, έστω και ελαστικά, ό. συμπ. τα πλεκτά (εκτός από
ζώνες και λαστέξ εξ ολοκλήρου από καουτσούκ
Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη
ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, είτε έχουν
ενσωματωμένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές λήψης.
Μαγνητοσκοπικές συσκευές
Εμπορευματοκιβώτια (containers), ό. συμπ. εκείνα που προορίζονται για
υγρά ή αέρια, ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για έναν ή
περισσότερους τρόπους μεταφοράς
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν με κλειδί, με
συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και
συναρμογές κλείστρων, με κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα
είδη αυτά, από κοινά μέταλλα
Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που
χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το
στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες
χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επ
Ίνες από γυαλί (ό. συμπ. ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από αυτές
(εκτός από ορυκτά μαλλιά και τεχνουργήματα από αυτά, οπτικές ίνες,
δέσμες ινών ή καλώδια, ηλεκτρικοί μονωτήρες ή μονωτικά τεμάχια,
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6216'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
κουτάλες, πηρούνια και άλλα είδη των κ

Σελ.

CN4

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

4809'

7612'

7322'

2715'

6210'

6208'

4420'

6813'

6504'
7018'

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και μέρη αυτών, από σίδηρο ή
χάλυβα: Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα. Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και
παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση και παρόμοιες χρήσεις,
από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κ
Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και
άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων στα
οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη ή που είναι
εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκ
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία (ό.
συμπ. οι σωληνωτές θήκες και τα σωληνάρια), από αργίλιο, για ύλες
παντός είδους (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με
χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμοτεχνι
Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται
ηλεκτρικά, και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και
διανεμητές θερμού αέρα (ό. συμπ. οι διανεμητές που μπορούν να
λειτουργήσουν και ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέ
Μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs και άλλα μείγματα ασφαλτικά με βάση
τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα
ή το υπόλειμμα αυτής
Ενδύματα από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο, έστω και
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, καθώς
και ενδύματα από υφάσματα, άλλα από πλεκτά, συνδυασμένα με
καουτσούκ ή εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη
Φανελάκια, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες
κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες
και σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή
κορίτσια ( εκτός των πλεκτών, καθώς κα
Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά
στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή
χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα
είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως α
Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι,
δακτύλιοι, πέδιλα), για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) και παρόμοια
όργανα, με βάση τον αμίαντο, άλλες ορυκτές ύλες ή κυτταρίνη, έστω και
συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες (εκτ
Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με τη
συναρμολόγηση ταινιών από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα (εκτός των
καλυμμάτων κεφαλής για ζώα και εκείνων που έχουν το χαρακτήρα
παιχνιδιών ή ειδών καρναβαλιού)
Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών, πολύτιμων και
ημιπολύτιμων λίθων και παρόμοια μικροαντικείμενα από γυαλί και
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7323'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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8434'

4905'
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4415'

8478'

2501'

7010'

9030'
5909'

4811'

Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, από χυτοσίδηρο
Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη
συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από
ξύλο.Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και
άλλες φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο (
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία του
καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο 84
Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο
αλάτι, και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με
προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή
ρευστότητα. Θαλάσσιο νερό
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες,
φύσιγγες και άλλα δοχεία από γυαλί, για μεταφορές ή συσκευασίες
εμπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίμων, πώματα, επικαλύμματα και
άλλα είδη πωματισμού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα
Ταλαντοσκόπια, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη
μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Οργανα και συσκευές για
τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, Χ, των
κοσμικών ακτινοβολιών ή άλλων ιονιζουσών ακ
Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και
εμποτισμένοι ή επιχρισμένοι, ή με βαλβίδες ή εξαρτήματα από άλλες ύλες
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών,
επιστρωμένα, επιχρισμένα, εμποτισμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα,
διακοσμημένα ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη
σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από τα είδη τωνκ
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9025'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
τεχνουργήματα από αυτά (εκτός από απομιμήσεις κοσμημάτων). Γυάλινα
μάτια (εκτός εκείνων που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέ
Πυκνόμετρα (αραιόμετρα, μετρητές οξύτητας) και παρόμοια επιπλέοντα
όργανα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα,
έστω και με διάταξη καταγραφής της ένδειξης, ακόμα και συνδυασμένα
μεταξύ τους
Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας
(εκτός από ψυκτικές συσκευές ή εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας,
συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος, φυγόκεντρες
μηχανές καθαρισμού, ηθμοπιεστήρια και άλλες διηθητικέ
Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες,
τυπωμένα (εκτός από ανάγλυφους χάρτες, σχέδια και υδρόγειες σφαίρες)
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα
και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασμένο,
και μουστάρδα
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4411'

8426'
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ΑΞΙΑ
(ευρώ)

795

790

757
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Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α.
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί
στεγανωτικών παρεμβυσμάτων ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, σε
σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά
παρεμβύσματα

703

Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη
Κούκλες ραπτών, κούκλες βιτρίνας και παρόμοια είδη, κινούμενες
φιγούρες και παραστάσεις για βιτρίνες (εκτός από τα ίδια τα
προβαλλόμενα προϊόντα, κούκλες-παιχνίδια και προπλάσματα για τη
βιτρίνα)
Νομίσματα, ό. συμπ. αυτά που βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία (εκτός
από μετάλλια, κοσμήματα από νομίσματα, αντικείμενα συλλογών με
νομισματολογική αξία, απορρίμματα και θραύσματα)
Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά (εκτός από
πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, έστω και συνδυασμένες με μία ή
περισσότερες πλάκες-διαφράγματα από ίνες. Ξυλεία σεα
Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Συρματοφόροι γερανοί, κυλιόμενες
γερανογέφυρες, γερανοί εκφόρτωσης και άλλοι γερανοί (εκτός από
αυτοκίνητους γερανούς και γερανούς-αυτοκίνητα για το σιδηροδρομικό
δίκτυο). Κινητοί γερανοί εμπορευματοκιβωτίων, τροχοφόρα φορ
Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, για οχήματα
παντός τύπου, και άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα (εκτός εκείνων που
προορίζονται για σιδηροτροχιές). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
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6103'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και τα
παντελόνια μέχρι το γόνατο καθώς και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με
τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για άντρες ή
αγόρια (εκτός από αντιανεμικά και παρόμοια είδη
Ραπτομηχανές, άλλες από τις μηχανές συρραφής της κλάσης 8440. Επιπλα,
βάσεις και καλύμματα κατασκευασμένα ειδικά για ραπτομηχανές. Βελόνες
για ραπτομηχανές
σης 8440). Επιπλα, βάσεις και
καλύμματα κατασκευ
Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε
καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια
ειδών της κλάσης 4601, και τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους
(λούφα) (εκτός από επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814. Σπάγ
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά
και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε
αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι
Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%,
με βάρος κατά τ.μ. > 200 g
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3813'

6209'

2202'

9615'

3922'
0707'
8303'
9205'

5801'

9609'

9616'

8483'

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Χρηματοκιβώτια, πόρτες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες
ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα
Πνευστά μουσικά όργανα, π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες και γκάιντες (εκτός
από εκκλησιαστικά όργανα)
Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη (εκτός των
φλοκωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής, των φουντωτών
υφαντουργικών προϊόντων καθώς και των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης
5806)
Μολύβια, μολύβια αντιγραφής και χρωματιστά μολύβια (εκτός από τα είδη
της κλάσης 9608), λεπτές ράβδοι γραφίτη, μύτες για μολύβια, ράβδοι από
χρωματιστή πάστα (παστέλ), κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιμωλίες γραφής ή
σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών
Ψεκαστήρες αρωμάτων και παρόμοιοι ψεκαστήρες για τον καλωπισμό
(εκτός εκείνων που λειτουργούν με εισαγωγή κέρματος ή μάρκας) και οι
σκελετοί και οι κεφαλές αυτών. Πινέλα για πουδράρισμα και πον-πον, για
τη χρήση καλλυντικών ή προϊόντων περιποίησης το
Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των
εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων αξόνων) και στρόφαλοι.
Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα κυλινδικά έδρανα κύλισης,
περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για μηχανές. Mηχανισμοί μετ
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0712'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή
σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα
Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές
φιάλες και βόμβες (εκτός από γεμισμένες ή μη πυροσβεστικές συσκευές,
έστω και φορητές, καθώς και εκτός από μη αναμειγμένα προϊόντα
καθορισμένης χημικής σύστασης με πυροσβεστικές ιδιότητ
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από υφαντουργικά προiόντα
παντός τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από
σκούφους)
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά,
με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη
αλκοολούχα ποτά (εκτός από τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών και το
γάλα)
Χτένες για χτένισμα, χτένες για κόμμωση, πιαστράκια για τα μαλλιά και
παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρόλοι κατσαρώματος, μπικουτί
και παρόμοια είδη (εκτός απότις ηλεκτροθερμικές συσκευές της κλάσης
8516), και τα μέρη αυτών π.δ.κ.α.
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και
τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και
παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες
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9608'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από
πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και παρόμοιοι
στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια.
Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέ
Μέρη, εξαρτήματα και συμπληρώματα, όπως εκείνα τα οποία
αναγνωρίζονται για τις ομπρέλες βροχής ή ηλίου της κλάσης 6601 ή για
μπαστούνια, ράβδους-καθίσματα, μαστίγια, μαστίγια ιππασίας και
παρόμοια είδη της κλάσης 6602
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα και μέρη ενδυμάτων ή
συμπληρωμάτων του ενδύματος, από υφαντουργικά προϊόντα παντός
τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών)
Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και
θραύσματα, από μαγνήσιο (εκτός από τέφρες και υπολείμματα, που
περιέχουν μαγνήσιο)
Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα,
και άλλες ελαιορητίνες
Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή
μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς
τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μέτρησης ή συσκευασίας
χρημάτων, μηχανές για το ξύσιμο μολυβιών, διατρητικές μηχανέ
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι μηχανές για το κάρφωμα, τη συρραφή, τη
συγκόλληση ή το κόλλημα και άλλες μηχανές για συναρμολόγηση) για την
κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κοκκάλου, του σκληρού
καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκλ
Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και
άλλα παρόμοια είδη (ό. συμπ. οι κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό ύφασμα
(εκτός εκείνων που προορίζονται για βρέφη)
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε
τόπια (με το μέτρο), σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια
(μοτίβα) (εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 6002)
Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες (εκτός από ενώσεις με αμινική ομάδα,
αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες, άλατα και υδροξείδια του
τεταρτοταγούς αμμωνίου, λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια,
ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα, με ομάδα του ανθρακικ
Παρασκευάσματα με την ονομασία επιταχυντές βουλκανισμού. Σύνθετα
προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ, ή των πλαστικών υλών,
π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα
για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικ
Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και
τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά
τους
Αντικείμενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου
συμπεριλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα είδη από ίνες άνθρακα και
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8202'

0602'
5609'

8448'

9105'

5514'

8505'

9019'
5602'
3925'

Λίμες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιμο), μη
ιατρικές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες για την κοπή μετάλλων, κοπτήρες
σωλήνων και βιδών, τρυπητήρια, διατρητήρες και παρόμοια εργαλεία, από
κοινά μέταλλα
Χειροπρίονα με εργαζόμενο μέρος από κοινά μέταλλα (εκτός από μηχανικά
πριόνια). Πριονολάμες παντός τύπου (ό. συμπ. τα φρεζοπρίονα και οι μη
οδοντωτές πριονολάμες)
Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους,
μοσχεύματα, μπόλια και λευκό (φύτρα) μανιταριών (εκτός από βολβούς,
κρεμμύδια, κόνδυλους, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, καθώς και
εκτός από φυτά και ρίζες κιχωρίου)
Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405,
ή από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της κλάσης 5607, π.δ.κ.α.
Βοηθητικές μηχανές και συσκευές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445,
8446 και 8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του
υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Μέρη και
εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζοντα
Ρολόγια (εκτός από ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια
της κλάσης 9101 ή 9102, ρολόγια με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού
της κλάσης 9103, καθώς και ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων
ελέγχου και παρόμοια ρολόγια της κλάσης 9104)
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με
βαμβάκι, με βάρος κατά τ.μ. > 170 g
Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός εκείνων που προορίζονται για ιατρική χρήση).
Μόνιμοι μαγνήτες και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες
μετά από μαγνητοποίηση. Πλάκες υποστήριξης, σφιγκτήρες και παρόμοιες
μόνιμα μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατά
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές
ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή
ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές
για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ
Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με
απανωτές στρώσεις, π.δ.κ.α.

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

245

232

220
217

216

192

185

184

182
171
162

6111'

Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α.
Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από
σκούφους)

2921'

Ενώσεις με αμινική ομάδα

160

162
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8203'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
αντικείμενα από τύρφη, π.δ.κ.α.

Σελ.

CN4

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΞΙΑ
(ευρώ)

8511'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται
κυρίως στην αρωματοποιϊα, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες,
παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή
σε σκόνη
Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία
φάροι και προβολείς σφραγισμένοι, λαμπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων
ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί
Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, από κεραμευτικές ύλες,
π.δ.κ.α.
Πλάκες με επιγραφές, πινακίδες με ενδείξεις, πλάκες με ονόματα και
παρόμοιες επιγραφές, αριθμοί, γράμματα και άλλα σήματα, από κοινά
μέταλλα, ό. συμπ. τα σήματα της κυκλοφορίας (εκτός από τις πινακίδες και
τα σήματα της κλάσης 9405, τυπογραφικά στοιχ
Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για
μηχανές- εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή
εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική
εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή
χάλυβα (εκτός από μονωμένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, στριφτό
σύρμα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρμα)
Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί,
για κινητήρες εσωτερικής καύσης με εξωτερική ανάφλεξη ή αυτανάφλεξη
(π.χ. μηχανές και διατάξεις μαγνητοηλεκτρικές ή
δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία και αναφλεκτήρες αφής καθώς και α

0409'

Μέλι φυσικό

104

9607'

Κλείστρα (φερμουάρ) και μέρη αυτών
Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από
πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές ή ανασχηματισμένες
πέτρες, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα
σπόρων ή οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την
επεξεργασία δημητριακών ή οσπρίων (εκτός εκείνων των τύπων που
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, καθώς και εκτός από εγκατ
Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της
στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών μεγεθών των υγρών ή των
αερίων, π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης υγρών ή αερίων,
μανόμετρα, μετρητές θερμότητας (εκτός από όργανα και συ
Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και
φανελάκια)
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά,
μπουφάν και παρόμοια είδη, πλεκτά, για άνδρες ή αγόρια (εκτός από

100

8539'
6913'

8310'

8207'

7312'

7116'

8437'

9026'
6105'
6101'

137

126
125

123

121

114

114

94

87

87
84
73
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1211'

Σελ.

CN4
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8416'

2403'

0711'

3403'

8438'
2836'

6804'

5311'

4005'

8513'

Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από
κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα
με υλικά κατά της σκουριάς ή υλικά που διευκολύνουν το λιώσιμο, για
συγκόλληση, συγκόλληση με κασσίτερο ή χαλκό ή γ
Καυστήρες για εστίες που λειτουργούν με υγρά καύσιμα, με στερεά
καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Αυτόματες εστίες, ό. συμπ. οι μηχανισμοί
τροφοδοσίας αυτών, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους
για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοι
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί,
καθώς και ομογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα καπνά, εκχυλίσματα και
βάμματα καπνού (εκτός από πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα
με κομμένα τα άκρα, καθώς και εκτός από πουράκια κ
Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη,
θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που
χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά
ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρί
Παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια
κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της
βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα
παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά καιπαρ
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο
κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή
τροφίμων, ζωοτροφών ή ποτών (εκτός από μηχανές και συσκευές για την
εξαγωγή ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών)
Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αμμωνίου
του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου
Μυλόπετρες, λειαντικές πέτρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή
πλαίσια, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το
γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το
ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι κα
Υφάσματα από φυτικές υφαντικές ίνες και υφάσματα από νήματα από
χαρτί (εκτός από υφάσματα από λινάρι, υφάσματα από γιούτα ή άλλες
υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλος
ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303 και υφάσματ
Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε
πλάκες, φύλλα ή ταινίες (εκτός από μείγματα φυσικού καουτσούκ,
μπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων φυσικών γομών με
συνθετικό καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται α
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με
δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών,
συσσωρευτές ή δυναμό (εκτός από τις συσκευές φωτισμού της κλάσης

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

68

50

47

43

30

24
18

17

15

14

12
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8311'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια)

Σελ.

CN4
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΞΙΑ
(ευρώ)

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
8512)

9113'

Λουράκια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους
καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά,
σπέρματα λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και
σπέρματα ηλιοτρόπιου)
Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και
καρδαμώμων

8

Σύνολο

160.268.187

1207'
0908'

6
2

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

0901'

8502'

6403'

1901'

2710'

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί
περιστροφικοί μετατροπείς
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική
ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από δέρμα
φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία
προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχου
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια,
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν
σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος υπολογιζόμενο
με βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α.· παρασκ
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα
λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια
από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά
αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α.

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

8.535.648

7.180.282

4.754.641

3.073.186

3.028.434

2.731.803
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4802'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς
σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε
κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α)
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και φλούδες
καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν
είναι οι αναλογίες του μείγματος

Σελ.

CN4
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2309'

2301'

8529'

4503'

2901'

3208'

3920'

7311'

8523'

4010'

3808'

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των
ζώων
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας,
παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου.
Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής
και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή
την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συσκευές λήψης (τηλεοπτικές κάμερες),
για μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε
Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό (εκτός από κύβους, πλάκες, φύλλα ή
ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο. Ημιτελή προϊόντα με έντονες
γωνίες για πώματα. Υποδήματα και τα μέρη τους, εσωτερικά πέλματα,
έστω και κινητά. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη του

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη
υδατώδες μέσο. Διαλύματα μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες,
προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, με αναλο
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη
κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια
συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή
κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα
Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια
(εκτός των εμπορευματοκιβωτίων containers που είναι ειδικά
κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές
μεταφοράς)
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής
προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του
κεφαλαίου 37)

Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά
της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά
και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για
τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

2.698.300

2.418.093

2.205.991

1.885.853

1.884.690

1.861.172

1.767.462

1.567.376

1.417.602

1.274.613

1.194.411

1.162.388
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4804'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε
φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από
είδη των κλάσεων 4802 ή 4803)

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

8414'

8517'

5607'

3004'

6302'

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα,
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα,
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ
Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας,
από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από πανιά για τον
καθαρισμό και το γυάλισμα πατωμάτων, σφουγγαρόπανα και
ξεσκονόπανα)

7010'

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες,
φύσιγγες και άλλα δοχεία από γυαλί, για μεταφορές ή συσκευασίες
εμπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίμων, πώματα, επικαλύμματα και
άλλα είδη πωματισμού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα

9403'

Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική,
την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α.

0402'

4703'

6911'

3924'

Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας (εκτός από
εκείνους για διάλυση)
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και
ευπρεπισμού, από πορσελάνη (εκτός από μπανιέρες, μπιντέδες, νεροχύτες
και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα
διακόσμησης, στάμνες, νταμιτζάνες και παρόμοια δοχ
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και
καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, ντουσιέρες,
νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

1.017.888

870.165

843.561

818.078

745.841

704.427

703.863

694.868

674.897

635.400

634.017

626.208
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3506'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε
είδους που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως
συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, καθαρού βάρους <=
1 kg
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων
αντλίες γαλακτώματος, καθώς και εκτός από τους ανελκυστήρες και τους
επιμήκεις ανυψωτικούς τάπητες που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα),
συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες.
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη
τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές ενσύρματης
τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές
τηλεπικοινωνίας για συστήματα με φερόμενη ηλεκτρική ενέργει

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

2106'

Φελλός συσσωματωμένος, με ή χωρίς συνδετική ουσία, και τεχνουργήματα
από συσσωματωμένο φελλό (εκτός από υποδήματα και τα μέρη τους,
εσωτερικά πέλματα, έστω και κινητά. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη
τους. Τάπες και κυνηγετικών φυσιγγιών. Παιχνίδια για

4805'

Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α.
Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του
γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, π.δ.κ.α.
Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση, στις
οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα, καθώς και τα
παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα
ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύμ
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με
προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που
χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από
αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα
Μαχαίρια με κοφτερή λεπίδα, έστω και οδοντωτή (ό. συμπ. οι σουγιάδες
για την κηπουρική) και οι λεπίδες αυτών, από κοινά μέταλλα (εκτός από
μαχαίρια για την κοπή σανού, αχύρου ή ξύλου και μαχαίρια για τη διάνοιξη
διόδου μέσα από βλάστηση, μαχαίρια και
Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα
κλπ. που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα
οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων,
πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από λιωμ
Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα),
χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη
σημείωση 7α) και 7β) του κεφαλαίου 48, που δεν έχουν υποστεί καμμιά
άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονταισ

1806'

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

0404'

2936'

1905'

8211'

7602'

8409'

8708'

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α.
Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά
αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα
ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705, π.δ.κ.α.

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

619.554

602.190

597.402

537.492

534.343

532.751

515.458

512.162

493.466

480.612

474.363
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4504'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και π

Σελ.

CN4
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

6402'

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί,
από πλαστικές ύλες
Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύμματα και
παρόμοια είδη) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α.
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (εκτός από τα αδιάβροχα υποδήματα της
κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία
προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχουν χα

7217'

Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, περιελιγμένα
ακανόνιστα ή σε πηνία

3917'

8473'

3926'

4408'

8480'

6203'

Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901
έως 3914, π.δ.κ.α.
Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά
(κόντρα-πλακέ) έστω και συγκολλημένα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά
μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη
με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό
Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες υποστήριξης για καλούπια. Μοντέλα χυτηρίου.
Καλούπια για μέταλλα (άλλα από εκείνα για τη χύτευση χελωνών,
πλινθωμάτων ή παρομοίων μορφών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές
ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες (εκτός εκείνων που
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια
μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
και παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών,
καθώς και εκτός από αντιανεμικά και πα

6805'

Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα
και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)
Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα,
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός
των μαλακοστράκων και των μαλακίων. Αλεύρια, σ
Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους,
προσαρμοσμένες πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, χαρτί, χαρτόνι ή
άλλες ύλες, έστω και κομμένες, ραμμένες ή αλλιώς συναρμολογημένες

6205'

Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από
νυχτικά και φανελάκια)

0302'

0307'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

440.846

432.264

422.639

418.933

402.534

377.470

375.232

359.589

350.739

343.800

336.540

326.909

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

84

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

3402'

8704'

8516'

3923'

8302'

2102'

8703'

6404'

9004'

5407'

6910'

Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα,
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια).
Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση,
παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), στα οποία περιλαμβάνονται και
τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο, και παρασκευάσματα καθ
Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. συμπ. το σασί με τον κινητήρα και ο
θάλαμος οδήγησης
Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό,
ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση του χώρου ή για
παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την περιποίηση των
μαλλιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια,
καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες,
σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια
ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα,
κρεμάστρες για καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγματα και
Ζύμες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι
μικροοργανισμοί. Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες
(εκτός από μονοκύτταρους μικροοργανισμούς που είναι συσκευασμένοι ως
φάρμακα)
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα
κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της
κλάσης 8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά
αυτοκίνητα
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική
ύλη ή δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από υφαντικές
ύλες (εκτός των υποδημάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών)
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη
(εκτός από ματογυάλια για τον έλεγχο της οπτικής ικανότητας, φακούς
επαφής και φακούς ή σκελετούς για ματογυάλια)
Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία
περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 67 decitex των οποίων η
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας
(μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια
μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες,
σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

321.655

313.996

308.675

301.439

286.413

281.321

273.793

273.622

271.822

264.255

261.398

256.762
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2402'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σελ.

CN4
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8418'

9401'

6908'

2302'

9404'

3002'

9018'

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές
μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου σε αρχικές μορφές
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική
χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές
ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της
όρασης, π.δ.κ.α.

8479'

Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84

3905'

3901'

8478'

Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία του
καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο 84

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

252.045

250.274

250.024

248.433

242.419

237.578

235.209

233.758

233.164

228.471

218.310

216.858
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6401'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος
από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το άνω μέρος δεν είναι
ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή, καρφιά, βίδες,
θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από δι
Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές
συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτίου και άλλο υλικό, μηχανές και
συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό.
Αντλίες θερμότητας (εκτός από τις συσκευές τεχνητού κλ
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική της κλάσης 9402), έστω και
αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές
ύλες, υαλωμένα, καθώς και ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για
μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, υαλωμένα, έστω και πάνω σε υπόθεμα
(εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολι
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των
δημητριακών ή οσπριοειδών
Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και
παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια,
παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν
ελατήρια ή που είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά μ
Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές,
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί και άλλα κλάσματα του
αίματος και τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, είτε λαμβάνονται
μέσω βιολογικώντεχνολογικών διαδικασιών είτε όχι. Εμβόλια,

Σελ.

CN4
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ΑΞΙΑ
(ευρώ)

6204'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς
τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα
τετράγωνο ή ορθογώνιο, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή
προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα
Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο, περιεκτικότητας
κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85% (εκτός από τα συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση)
Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που
χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που
χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστεςπαντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι
το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και
παντελόνια κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί

195.550

6111'

Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από
σκούφους)

192.032

5205'

2937'

2002'

8413'

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος
(εκτός εκείνων για το διαχωρισμό ισοτόπων). Συσκευές για τη διήθηση ή το
καθάρισμα υγρών ή αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών)
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες,
ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις, με υπόθεμα ή όμοια συνδυασμένα με
άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα
μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τε
Είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από
καλύμματα, πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και
κουζίνας, παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά,
υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, α
Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και
χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη,
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και μαλακόστρακα με
το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό. Αλεύρια, σκόν
Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι
από κεραμευτικές ύλες, καθώς και εκτός από ιατρικές αντλίες
απορρόφησης εκκρίσεων ή ιατρικές αντλίες που φέρονται επί του σώματος
ή είναι εμφυτευμένες σε αυτό). Ανυψωτές υγρών (εκ

8903'

Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι
λέμβοι και μονόξυλα (κανώ)

8421'

3921'

6304'

0306'

213.128

209.625

203.400

190.512

187.889

187.277

185.535

177.653

169.599

166.393
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4502'

Σελ.

CN4
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CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

6110'

Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σουπουλ), πλεκτά (εκτός των παραγεμισμένων γιλέκων)

163.399

8432'

1605'

6405'

7323'

5402'

7318'

6115'

Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα
ή διατηρημένα
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική
ύλη και το άνω μέρος από συστατικές ύλες άλλες από καουτσούκ,
πλαστική ύλη, φυσικό δέρμα ή υφαντικές ύλες. Υποδήματα που έχουν τα
εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο κ
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και μέρη αυτών, από σίδηρο ή
χάλυβα: Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα. Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και
παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση και παρόμοιες χρήσεις,
από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κ
Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μονόινα συνθετικά με < 67 decitex (εκτός από νήματα για ράψιμο και
νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)
Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα
(στριφόνια), άγκιστρα με σπείρωμα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες,
σφήνες, ροδέλες (ό. συμπ. τα γκρόβερ και οι ασφαλειοδακτύλιοι) και
παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από
Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και
άλλα παρόμοια είδη (ό. συμπ. οι κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό ύφασμα
(εκτός εκείνων που προορίζονται για βρέφη)

154.218

147.253

147.187

146.300

146.122

144.496

140.679

134.676

132.086

131.425
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5208'

Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%,
με βάρος κατά τ.μ. <= 200 g

2204'

160.970

Σελ.

8528'

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο
κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί
μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που
έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol
Μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπουρική, για
την προπαρασκευή ή την καλλιέργεια του εδάφους (εκτός από συσκευές
ψεκασμού, συσκευές ραντισμού και ψεκαστήρες σκόνης). Κύλινδροι για τη
διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπ
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες ραδιοφωνικών
εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνων ή συσκευές
αναπαραγωγής εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι συσκευές προβολής
εικόνας από βίντεο

3806'
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1604'

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα
υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού

8481'

5903'

4501'

7013'

Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν
και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και
εκτός από κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και παντελόνια)
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την
επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας,
όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η
αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέ
Γυάλινα αντικείμενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον
καλλωπισμό, το γραφείο, την εσωτερική διακόσμηση ή παρόμοιες χρήσεις
(εκτός από τα είδη της κλάσης 7018, καθώς και βάζα για τη συντήρηση
τροφίμων, καθρέφτες, βιτρό, συσκευές φωτισμ

0303'

Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα
ψαριών της κλάσης 0304)

8543'

6202'

8419'

5112'

3922'

9506'

Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας
χτενισμένες (εκτός από υφάσματα για τεχνικές χρήσεις της κλάσης 5911)
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και
τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και
παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες
Συσκευές και εξοπλισμός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον
ελαφρύ ή βαρύτερο αθλητισμό και άλλα αθλήματα (ό. συμπ. η επιτραπέζια
αντισφαίρηση) ή υπαίθρια παιχνίδια, που δεν κατονομάζονται ούτε

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

129.830

129.231

126.976

126.595

125.677

125.185

121.455

118.543

117.598

115.216

112.767

112.055

107.742
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4202'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους
σωλήνες, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, ό. συμπ. οι
υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικά χειριζόμενες βαλβίδες
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή
με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων των
υφασμένων για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από
νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυ
Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος καθαρισμένος
μόνο στην επιφάνεια ή αλλιώς καθαρισμένος, απορρίμματα από φελλό.
Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη
Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι
χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, για κυάλια, για
φωτογραφικές και για κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά

Σελ.

CN4
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6206'

6912'

3918'

6209'

8215'

0304'

8474'

8208'

8714'

8536'

Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη
ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, είτε έχουν
ενσωματωμένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές λήψης.
Μαγνητοσκοπικές συσκευές
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός
των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια)
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και
ευπρεπισμού, από κεραμευτικές ύλες άλλες από πορσελάνη (εκτός από
μπανιέρες, μπιντέδες, νεροχύτες και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής,
αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, στάμνες,ν
Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε
κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή
οροφών από πλαστικές ύλες σε κυλίνδρους πλάτους >= 45 cm, που
αποτελούνται από μία στρώση από πλαστική ύλη κολλημένη κατάμ
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από υφαντουργικά προiόντα
παντός τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από
σκούφους)
Κουτάλια, πηρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα
γλυκισμάτων, μαχαίρια για ψάρια, μαχαίρια για βούτυρο, τσιμπίδες για
ζάχαρη και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα (εκτός από ψαλίδια για
αστακό και ψαλίδια για τον τεμαχισμό πουλερ
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το
πλύσιμο, τη σύνθλιψη, την άλεση, την ανάμειξη ή τη μάλαξη χώματος,
μεταλλευμάτων, λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό μορφή σκόνης ή
πολτού) ορυκτών υλών. Μηχανές για τη συμπίεση ή
Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά μέταλλα, για μηχανές ή
μηχανικές συσκευές
Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά
καροτσάκια και άλλα οχήματα για ασθενείς και σωματικά αναπήρους,
π.δ.κ.α.
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη
σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόμοι,
ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες, υποδοχές
λαμπτήρων ντουί και κουτιά σύνδεσης), για τάση <

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

107.696

106.960

106.740

103.860

98.710

98.692

95.450

94.325

93.765

92.441

92.007
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8525'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
αναφέρονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ

Σελ.

CN4
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ΑΞΙΑ
(ευρώ)

91.470

6104'

Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή
κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια)
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστεςπαντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι
το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και
παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για γυναίκες

90.079

5510'

Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο και
νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)

89.177

6106'

5911'

6103'

4810'

3824'

7324'

9303'

7307'

3205'

Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται
στη σημείωση 7 του κεφαλαίου 59
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και τα
παντελόνια μέχρι το γόνατο καθώς και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με
τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για άντρες ή
αγόρια (εκτός από αντιανεμικά και παρόμοια είδη
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, έστω και
χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή
τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείω
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά
προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών, στα
οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα
φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείμμ
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα
(εκτός από μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία της κλάσης 7310,
ντουλαπάκια-φαρμακεία, ντουλάπες με κρεμάστρες και άλλα έπιπλα του
κεφαλαίου 94, καθώς και είδη κρουνοποιίας)
Πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη, τα οποία χρησιμοποιούν την εκρηκτική
δύναμη της πυρίτιδας, π.χ. τουφέκια κυνηγιού και σκοποβολής, πυροβόλα
όπλα που οπλίζονται από την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη
κατασκευασμένα μόνο για την εκτόξευση φω
Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή
περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα
Χρωστικές λάκες (εκτός από λάκα της Κίνας ή ιαπωνική λάκα, καθώς και
εκτός από βερνίκια). Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται
για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά

90.800

86.848

85.715

85.640

85.290

84.340

80.989

80.349

79.749
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5608'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από
σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και
άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες (εκτός από δίχτυα και φιλέδες για
τα μαλλιά του κεφαλιού, δίχτυα για τη

Σελ.
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Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες
με μεικτό βάρος <= 10 kg)

9021'

Δέσμες, σύμφωνα με τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 55, από συνθετικές
ίνες συνεχείς
Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες
ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια,
νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, καθώς και αράπικο
σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα
δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και
άλλες διατάξεις για τη θεραπεία καταγμάτων. Προθέσεις και άλλα είδη
προθετικής. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακο

0710'

Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα

5501'

1902'

7326'

6208'

3105'

7113'

9507'

2008'

Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν
χυτευθεί)
Φανελάκια, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες
κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες
και σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή
κορίτσια ( εκτός των πλεκτών, καθώς κα
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία:
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα
καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα,
φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100
ετών)
Καλάμια ψαρέματος, αγκίστρια και άλλα είδη για το ψάρεμα με αρμίδι.
Απόχες για ψάρια, δίκτυα για πεταλούδες και παρόμοια δίκτυα. Δολώματα
(εκτός εκείνων της κλάσης 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγιού
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή
αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με
ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, χωρίς όμως να έχουν εισαχ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

79.289

79.000

76.977

74.672

74.129

72.986

72.958

72.112

70.472

70.246

69.149
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3102'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων μεβ

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΞΙΑ
(ευρώ)

6207'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και
παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός
από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά
παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασ
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και
σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή
αγόρια (εκτός των πλεκτών)

3925'

Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α.

63.272

8715'

Παιδικά αμαξάκια και μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών,
θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες, ικριώματα, στέγες,
ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα καθώς και τα πλαίσια και οι
περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, πατζούρια, κιγ
Λιπάσματα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ
τους ή χημικώς επεξεργασμένα και λιπάσματα που προκύπτουν από
ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης
(εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή π
Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο χαρτί, χαρτοβάμβακας και ιστοί
κυτταρινικών ινών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση ή
για χρήσεις υγειινής, σε κυλίνδρους πλάτους <= 36 cm, ή κομμένα σε
συγκεκριμένα μεγέθη ή σχήματα. Χαρτομάνδη
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από
τραπεζομάντηλα, καλύμματα κρεβατιού, είδη κλινοστρωμνής και
παρόμοια είδη της κλάσης 9404)

62.927

7308'

3101'

4818'

6301'

5515'

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις
μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α.
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινοί
πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη, με μόνιμη πηγή
φωτισμού, καθώς και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομ
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, άλλα από τα σύμμεικτα
κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

6006'

Άλλα πλεκτά υφάσματα

8431'

9405'

68.597

67.448

61.459

59.702

59.211

56.862

56.786

55.431

55.004

52.385
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ΑΞΙΑ
(ευρώ)

2104'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται
και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και
απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί,
χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα
Εργαλειομηχανές για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών
προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων
ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση του γυαλιού
(εκτός από μηχανές του χεριού)
Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί
παρασκευασμένα. Είδη διατροφής με μορφή παρασκευασμάτων που
αποτελούνται από ένα τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες
βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα γι

46.938

3903'

Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές

46.875

8464'

4910'

8309'

0203'

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα
Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-στεφάνια, τα ελικοτομημένα πώματα και τα
πώματα για τη ρύθμιση της ροής), καψούλια επιπωμάτισης φιαλών,
βιδωτά πώματα, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα
εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα

52.275

48.500

46.632

46.416

9504'

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, πλεκτά ή κατασκευασμένα από
δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προiόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε
ταινίες), έστω και στολισμένα, καθώς και φιλέδες για τα μαλλιά του
κεφαλιού από κάθε ύλη, έστω και στολισμένοι (
Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών
προϊόντων, ό. συμπ. οι μηχανές για το μπαλάρισμα αχύρου ή σανού.
Κουρευτικές μηχανές χόρτου και άλλες θεριστικές μηχανές. Μηχανές για
τον καθαρισμό ή τη διαλογή αυγών, φρούτων και άλλων γ
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με
μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα τραπέζια για τυχερά παιχνίδια
και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ

5509'

Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο
και νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)

42.884

0201'

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

42.868

6505'

8433'

45.400

44.465

43.080

42.936

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

94

4302'

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

6109'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

42.485

2516'

Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από
σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι,
ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο
σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι,
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές
μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί
και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση μελάνης (εκτός από πολυγράφους
εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων και
άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου των κλάσεων 8469έ
Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με
παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια,
απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή
κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές
Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα
ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή
άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
(εκτός από αυτά με μορφή κόκκων, θραυσμάτων κα

37.712

0805'

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

36.862

8458'

Τόρνοι και κέντρα τόρνευσης για την κατεργασία μετάλλων με αφαίρεση
υλικού

36.850

8501'

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος)

36.656

6802'

3907'

8443'

4401'

9606'

2103'

Κουμπιά (εκτός από μανικετόκουμπα) και κουμπιά-σούστες. Μήτρες για
κουμπιά και άλλα μέρη. Ημιτελή κουμπιά
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα
και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασμένο,
και μουστάρδα

41.853

41.204

40.256

39.898

37.988

36.100

35.757
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8512'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους
λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις
αφαίρεσης του πάγου από τα τζάμια και διατάξεις κατά του θαμπώματος
των τζαμιών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτ

Σελ.

CN4
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9001'

8214'

3307'

2105'

1702'

9503'

4811'

8548'

3005'

4809'

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο
Ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η
φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση, σιρόπια
από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών,
υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό
Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία μπορούν
να επιβιβασθούν και με τα οποία μπορούν να μετακινηθούν παιδιά,
αμαξάκια για κούκλες και κούκλες που απλώς αναπαριστούν ανθρώπους).
Μικροκατασκευές για παιχνίδι ή διασκέδαση, έστω
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών,
επιστρωμένα, επιχρισμένα, εμποτισμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα,
διακοσμημένα ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη
σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από τα είδη τωνκ
Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία,
συστοιχίες και συσσωρευτές. Εξαντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία,
συστοιχίες και συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών και συσκευών που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στοκ
Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα,
σιναπισμοί, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς,
οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς
Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και
άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων στα
οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη ή που είναι

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

35.643

35.589

35.070

34.681

33.194

32.984

32.271

31.863

31.848

31.405

31.312
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2515'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για
πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας >= 2,5, και αλάβαστρο,
έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο,
σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ήο
Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός
εκείνων της κλάσης 8544 που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες η
καθεμία χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (ό. συμπ. οι
φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στο
Είδη μαχαιροποιίας, π.δ.κ.α. (π.χ. μηχανές κουρέματος και ψαλιδίσματος
των μαλλιών, σχιστήρια, σκαπτικές λεπίδες, μαχαίρια λιανίσματος για
κρεοπώλες ή την κουζίνα και χαρτοκόπτες), από κοινά μέταλλα. Οργανα
και συλλογές για την περιποίηση των χεριώνή
Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το
ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά,
αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού
παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν
κατονομάζοντ

Σελ.

CN4
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3305'

Παρασκευάσματα για τα μαλλιά
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή
κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 mm
Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και με
αριθμητικές ή ογκομετρικές ενδείξεις (εκτός από δοχεία για τη μεταφορά ή
τη συσκευασία, καθώς και όργανα, μηχανήματα και συσκευές για
μετρήσεις, πειράματα και ιατρικές χρήσεις του κεφαλαίου
Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε
πλάκες, φύλλα ή ταινίες (εκτός από μείγματα φυσικού καουτσούκ,
μπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων φυσικών γομών με
συνθετικό καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται α
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών.
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των
δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α.

4407'

7017'

4005'

8471'

5602'

7212'

5806'

6108'

6201'

8442'

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με
απανωτές στρώσεις, π.δ.κ.α.
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με
πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση,
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα
Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς
υφάδι, π.δ.κ.α.
Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά,
πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και σακάκια
μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή
κορίτσια (εκτός από τι-σερτ, φανελάκια, σ
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν
και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και
εκτός από κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια)
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456
έως 8465) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών
στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των τυπογραφικών πλακών,
τυποσανίδων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

30.674

29.951

29.269

28.850

28.046

27.776

27.540

27.477

27.298

26.725

26.676
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκ

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

7604'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

26.634

26.319

9022'

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Χειροπρίονα με εργαζόμενο μέρος από κοινά μέταλλα (εκτός από μηχανικά
πριόνια). Πριονολάμες παντός τύπου (ό. συμπ. τα φρεζοπρίονα και οι μη
οδοντωτές πριονολάμες)
Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες
άλφα, βήτα και γάμα, έστω και για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή
κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι συσκευές ακτινογραφίας ή
ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες ακτίνων Χ και άλλες διατάξει

2903'

Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων

24.376

6112'

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό,
κιλότες και σλιπ μπάνιου, πλεκτά

23.586

8202'

7117'

3401'

Απομιμήσεις κοσμημάτων
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές)
καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη
τους
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί,
χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που
δεν κατονομάζοναι αλλού. Είδη από χαρτόνι με μορφή σκληρής θήκης ή
δοχείου, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε
Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά (εκτός από
πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, έστω και συνδυασμένες με μία ή
περισσότερες πλάκες-διαφράγματα από ίνες. Ξυλεία σεα
Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία
φάροι και προβολείς σφραγισμένοι, λαμπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων
ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί
Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω
στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε
ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω
και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη

2833'

Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά υπερθειικά

8504'

4819'

4411'

8539'

25.612

25.000

23.136

23.085

22.906

21.785

21.562

21.436

21.262
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5403'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μονόινα τεχνητά με < 67 decitex (εκτός από νήματα για ράψιμο και νήματα
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΞΙΑ
(ευρώ)

9608'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από
πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και παρόμοιοι
στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια.
Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέ

20.110

5209'

Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%,
με βάρος κατά τ.μ. > 200 g

19.693

3902'

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές

19.688

8428'

4107'

3704'

8424'

5206'

3214'

9609'

7310'

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό
και σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών)
19.244
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη
μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, ιμάντες συνεχούς
μεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδρομοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα
και εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, κι
19.128
Δέρματα αποτριχωμένα χοιροειδών, ερπετών και άλλων ζώων,
παρασκευασμένα, και δέρματα άτριχων ή άμαλλων ζώων (εκτός από
δέρματα βοοειδών, μονόπλων, προβατοειδών, αιγοειδών, καθώς και εκτός
από δέρματα κατεργασμένα με λάδι, δέρματα βερνικωμένα λουστρίν
18.949
Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν
εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή
ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι
(εκτός από πυροσβεστικές βόμβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και
παρόμοιες συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ
Νήματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από βαμβάκι (εκτός από τα νήματα ραφής και εκτός από τα
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα
που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των
τύπων που χρησιμοποιούνται στη οικοδομική
Μολύβια, μολύβια αντιγραφής και χρωματιστά μολύβια (εκτός από τα είδη
της κλάσης 9608), λεπτές ράβδοι γραφίτη, μύτες για μολύβια, ράβδοι από
χρωματιστή πάστα (παστέλ), κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιμωλίες γραφής ή
σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από
σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός των συμπιεσμένων ή
υγροποιημένων αερίων), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή
θερμοτεχνικές διατάξεις, έστω και με εσωτερικήε

18.822

18.789

18.691

18.098

18.018

17.802
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6211'

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

8526'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

16.704

16.608

7312'

Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του
ανθρακικού οξέος
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε
φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα (εκτός
από πλάκες-διαφράγματα από ξυλεία με την ονομασία πυκνωμένη,
κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, πλάκες-διαφράγματα για παρκ
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή
χάλυβα (εκτός από μονωμένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, στριφτό
σύρμα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρμα)

16.046

6105'

Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και
φανελάκια)

15.972

2924'

4412'

5111'

4817'

6307'

8435'

8203'

6212'

Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας
λαναρισμένες (εκτός από υφάσματα για τεχνικές χρήσεις της κλάσης 5911)
Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη
εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι,
καθώς και κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που
περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας (εκτός από επιστολικά δ
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή
ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α.
Πιεστήρια, μύλοι και παρόμοιες μηχανές και συσκευές, για την παρασκευή
κρασιού, μούστου, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών (εκτός από
μηχανές και συσκευές για επεξεργασία των ποτών αυτών, ό. συμπ. οι
φυγόκεντρες μηχανές, τα ηθμοπιεστήρια και άλλες διηθ
Λίμες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιμο), μη
ιατρικές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες για την κοπή μετάλλων, κοπτήρες
σωλήνων και βιδών, τρυπητήρια, διατρητήρες και παρόμοια εργαλεία, από
κοινά μέταλλα
Στηθόδεσμοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες
και παρόμοια είδη, καθώς και μέρη αυτών, από υφαντουργικά προϊόντα
υλών παντός τύπου, έστω και ελαστικά, ό. συμπ. τα πλεκτά (εκτός από
ζώνες και λαστέξ εξ ολοκλήρου από καουτσούκ

16.522

16.330

15.837

15.551

15.508

15.192

15.093

15.020
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4012'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα
συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να
αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές
ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές
ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΞΙΑ
(ευρώ)

9027'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα,
αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου,
καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος.
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβ
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα (εκτός από αυτά που
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες
με μεικτό βάρος <= 10 kg)
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές
ύλες, μη υαλωμένα, καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και
παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, έστω και πάνω σε
υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες
Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα
οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι
πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα shingles και shakes, από ξύλο (εκτός
από ξυλότυπους από φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά κό
Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίμετρα,
διαθλασίμετρα, φασματόμετρα και αναλυτές αερίων ή καπνού). Οργανα
και συσκευές για τον προσδιορισμό του ιξώδους, του πορώδους, της
διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρομοίων χα

13.993

7904'

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο,
π.δ.κ.α.

13.873

8450'

Μηχανές για το πλύσιμο των ρούχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος
ξη στεγνώματος. Μέρη των προαναφερθέντων

13.201

3006'

Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις
διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90

13.165

3104'

6907'

4418'

2507'

3003'

0301'

5210'

14.863

14.513

14.090

14.001

Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 2005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη

12.985

Ψάρια ζωντανά
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, με βάρος κατά τ.μ. <= 200 g

12.798

12.945

12.723
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0305'

Σελ.

CN4
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΞΙΑ
(ευρώ)

3302'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ενδύματα από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο, έστω και
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, καθώς
και ενδύματα από υφάσματα, άλλα από πλεκτά, συνδυασμένα με
καουτσούκ ή εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη
Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως,
είδη στολισμού, τεχνουργήματα βαρελοποιίας, μέρη για είδη από ξύλο για
το τραπέζι ή την κουζίνα, ψήκτρες, σκούπες και κόσκινα χειρός)
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα αλκοολούχα διαλύματα, με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις
ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία.
Άλλα παρασκευάσματα που βασίζονται σε ευώδεις ο

12.060

8441'

Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόμαζας,
χαρτιού ή χαρτονιού, ό. συμπ. οι μηχανές κοπής παντός τύπου, π.δ.κ.α.

11.975

8417'

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, μη ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι
αποτεφρωτήρες (εκτός από ξηραντήρια και κλιβάνους πυρόλυσης)

11.900

4421'

Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α.

11.785

8307'

Εύκαμπτοι σωλήνες από κοινά μέταλλα, έστω και με εξαρτήματα
σύμπλεξης ή ζεύκτες

11.723

4419'

12.456

12.425

4415'

Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από
μονωτικά τεμάχια)
Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται
ηλεκτρικά, και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και
διανεμητές θερμού αέρα (ό. συμπ. οι διανεμητές που μπορούν να
λειτουργήσουν και ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέ
Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί και λαβές για σκούπες ή
ψήκτρες, από ξύλο, και καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για
υποδήματα, από ξύλο (εκτός από μήτρες για την κατασκευή καπέλων,
μήτρες της κλάσης 8480, άλλες μηχανές και μέρη μηχα
Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη
συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από
ξύλο.Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και
άλλες φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο (

6506'

Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α.

10.603

0808'

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

10.483

8546'

7322'

4417'

11.490

10.895

10.817

10.628
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8438'

7408'

6004'

4409'

8422'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

10.479

10.394

10.075

9.598

9.519

9.394

5801'

Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση με το χέρι, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό
κινητήρα
Μέρη υποδημάτων (ό. συμπ. τα άνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε
πέλματα, αλλά όχι σε εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα,
υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες και παρόμοια είδη, καθώς
και μέρη αυτών (εκτός των ειδών από αμίαντο)
Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από
κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα
με υλικά κατά της σκουριάς ή υλικά που διευκολύνουν το λιώσιμο, για
συγκόλληση, συγκόλληση με κασσίτερο ή χαλκό ή γ
Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη (εκτός των
φλοκωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής, των φουντωτών
υφαντουργικών προϊόντων καθώς και των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης
5806)

9610'

Πλάκες από σχιστόλιθο και άλλες πλάκες, για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω
και σε πλαίσιο

8.929

4911'

Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και
οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α.

8.669

8508'

6406'

8311'

9.354

9.289

9.229

8.936
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5211'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, με βάρος κατά τ.μ. > 200 g
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο
κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή
τροφίμων, ζωοτροφών ή ποτών (εκτός από μηχανές και συσκευές για την
εξαγωγή ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών)
Σύρματα από χαλκό (εκτός από υλικό συρραφής για χειρουργική χρήση,
κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7413, μονωμένα
σύρματα για την ηλεκτροτεχνία και χορδές μουσικών οργάνων)
Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά
βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ,
άλλα από εκείνα της κλάσης 6001
Ξυλεία στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για
παρκέτα, μη συναρμολογημένα με καθορισμένη μορφή με εξοχέςγλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές,
στρογγυλεμένη ή παρόμοια σε όλο το μήκος μίας ή περισσ
Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το
στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την
πλήρωση, την πωμάτιση και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων
δοχείων ή για την επικόλληση ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και

Σελ.

CN4
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CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

7106'

Άργυρος, ό. συμπ. ο επιχρυσωμένος ή επιπλατινωμένος άργυρος, σε
ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή ή σε σκόνη

8.632

3406'

Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη

8.554

4821'

Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη
Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση των προεξοχών, το ακόνισμα, τη
λείανση, την εκλέπτυνση, το τρίψιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες
τελειώματος της επεξεργασίας των μετάλλων, των φρυγμένων μεταλλικών
καρβιδίων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων μ

8.427

4410'

6005'

6107'

2005'

1209'

7907'

Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, από κεραμευτικές ύλες,
π.δ.κ.α.
Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκεςδιαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες
με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες (εκτός από πλάκεςδιαφράγματα από ίνες, πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια σε
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που
γίνονται σε μηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα από εκείνα των
κλάσεων 6001 μέχρι 6004
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια μπάνιου,
ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός
από φανελάκια)
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα
(εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια
και τρούφες)
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά (εκτός από όσπρια και γλυκό
καλαμπόκι, καφέ, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά, δημητριακά, σπέρματα και
ελαιώδεις καρπούς, καθώς και εκτός από σπόρους και καρπούς των ειδών
που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποι α,τ

8306'

Τεχνουργήματα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α.
Καμπάνες, κουδούνια, γκονγκ και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά
μέταλλα (εκτός από μουσικά όργανα). Αλγαματίδια και άλλα είδη
διακόσμησης, από κοινά μέταλλα (εκτός από έργα τέχνης, αντικείμενα
συλλογών ή αρχαιότητες). Κορνίζες για φωτογραφίες,

3215'

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια,
έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές

8.125

8.092

7.994

7.605

7.526

7.410

7.240

7.222

6.919
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6913'

8.426

Σελ.

8460'
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8542'

1521'

8201'

8511'

7306'

0703'

7321'

4416'

2510'

7418'

4404'

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις
Κεριά φυτικά, κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος
κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα (εκτός από τα
τριγλυκερίδια)
Φτυάρια παντός τύπου, αξίνες, τσάπες παντός τύπου, δίκρανα,
τσουγκράνες και αποξέστες, από κοινά μέταλλα. Τσεκούρια, μπαλτάδες,
κλαδευτήρια και παρόμοια εργαλεία για το κόψιμο ή το σχίσιμο ξύλων,
από κοινά μέταλλα. Ψαλίδια για τον τεμαχισμό πουλερικώ
Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί,
για κινητήρες εσωτερικής καύσης με εξωτερική ανάφλεξη ή αυτανάφλεξη
(π.χ. μηχανές και διατάξεις μαγνητοηλεκτρικές ή
δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία και αναφλεκτήρες αφής καθώς και α
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα,
καρφωτά, θηλυκωμένα ή με απλώς συνενωμένα άκρα), από σίδηρο ή
χάλυβα (εκτός από σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και σωλήνες με
κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερ
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους
Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία ( έστω και εκείνα που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες
ψησίματος, μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και
παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήσηκ
Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα
αναγνωρίσιμα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι
δούγες
Φωσφορικά ασβέστια και φωσφορικά αργιλασβέστια, φυσικά, και
κιμωλίες φωσφορικές
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού και
μέρη αυτών, από χαλκό (εκτός από τις συσκευές κουζίνας και τις συσκευές
για θέρμανση της κλάσης 7417, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία της
κλάσης 7419, είδη που έχουν το χαρακ
Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα, σχιστά στηρίγματα
φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά
μήκος, ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρογγυλεμένη, όχι όμως
κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

6.500

6.418

6.346

6.336

6.215

5.999

5.760

5.723

5.684

5.655

5.649

5.436
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8465'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι μηχανές για το κάρφωμα, τη συρραφή, τη
συγκόλληση ή το κόλλημα και άλλες μηχανές για συναρμολόγηση) για την
κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κοκκάλου, του σκληρού
καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκλ

Σελ.

CN4
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5516'

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

5.356

5.330

0604'

Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς
Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. ελαιογραφίες, ακουαρέλες, παστέλ) και σχέδια,
που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι (εκτός από τα τεχνικά και
παρόμοια σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά προϊόντα που είναι
ζωγραφισμένα ή διακοσμημένα με το χέρι). Κο
Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε
μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες
ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα
ή αλλιώς παρασκευασμένα

5306'

Νήματα από λινάρι

5.099

8509'

Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό
κινητήρα

5.053

9701'

8538'

8472'

4009'

4205'

9601'

8466'

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για
συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή
μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς
τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μέτρησης ή συσκευασίας
χρημάτων, μηχανές για το ξύσιμο μολυβιών, διατρητικές μηχανέ
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και
εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες)
Τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εκτός από είδη
σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα, τεχνουργήματα από
δέρμα, ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, είδη για τεχνικές χρήσεις,
μαστίγια κάθε είδους και άλλα είδη της κλάσης 6
Ελεφαντόδοντο, κόκκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους,
κοράλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα,
και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (ό. συμπ. τα τεχνουργήματα που
λαμβάνονται με χύτευση), π.δ.κ.α.
Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 έως
8465, ό. συμπ. οι διατάξεις που συγκρατούν τα προς επεξεργασία τεμάχια
και τα εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτομής αυτόματης ελευθ

5.298

5.234

4.914

4.895

4.863

4.739

4.680

4.649
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7114'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Είδη χρυσοχοίας και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από κοινά
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός από κοσμήματα, είδη
ωρολογοποιίας, μουσικά όργανα, όπλα, ψεκαστήρες αρωμάτων και
κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, αντικείμενα

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016
CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

9028'

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη
μέτρηση των μετρητών αυτών

4.492

7304'

Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από
σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα

5212'

4.486

4.278

4.204

4.104

9019'

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves,
μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές
ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή
ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές
συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική
θερ

9003'

Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α.

3.829

6214'

Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη
(εκτός των πλεκτών)

3.798

0804'

3.896

3.871

3.784

1212'

Θείο κάθε είδους (εκτός από αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με
κατακρήμνιση και το κολλοειδές)
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά,
μπουφάν και παρόμοια είδη, πλεκτά, για άνδρες ή αγόρια (εκτός από
κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια)
Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με
απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια
και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα, στα οποία
περιλαμβάνονται και οι μη φρυγμένες ρίζες κιχωρίου της πο

3910'

Σιλικόνες σε αρχικές μορφές

3.633

2503'

6101'

3.796

3.765
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3820'

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από βαμβάκι, άλλα από τα σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με
συνθετικές ή τεχνητές ίνες
Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την
αφαίρεση του πάγου (εκτός από παρασκευασμένα προσθετικά για ορυκτά
λάδια ή άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα
ορυκτά λάδια)

Σελ.

7222'

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

5309'

7009'

Υφάσματα από λινάρι
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα
(εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη
διαφήμιση)
Ζυγαριές (ό. συμπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις
ζυγαριές με ευαισθησία 50 mg ή μεγαλύτερη. Σταθμά για ζυγαριές παντός
τύπου
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά,
μπουφάν και παρόμοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από
κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers, φορέματα, φούστες,
φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και παντελόνια)
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε
υδατώδες μέσο
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, ό. συμπ. οι οπισθοσκοπικοί
καθρέφτες (εκτός από οπτικούς καθρέφτες οπτικώς κατεργασμένους,
καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών)

8457'

Κέντρα κατεργασίας, μηχανές πολλαπλής διαδρομής και μηχανές
πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων

4901'

8423'

6102'

3209'

5511'

3911'

6807'

9026'

7607'

8451'

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση (εκτός από τα νήματα για ράψιμο)
Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια,
πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα πολυμερή που παίρνονται με
χημική σύνθεση, π.δ.κ.α. σε αρχικές μορφές
Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοιες ύλες (π.χ. πίσσα
πετρελαίου, σκληρόπισσα)
Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της
στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών μεγεθών των υγρών ή των
αερίων, π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης υγρών ή αερίων,
μανόμετρα, μετρητές θερμότητας (εκτός από όργανα και συ
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα
σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος (χωρίς
το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212
και τα στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ
Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το
καθάρισμα, το στίψιμο, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα
(πρεσάρισμα) (ό. συμπ. οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη
βαφή, το κολλάρισμα και το φινίρισμα, την επίχριση ήτ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

3.336

3.320

3.286

3.284

3.273

3.250

3.225

3.133

3.088

2.955

2.896

2.882

2.869
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016
CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

5203'

Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο

2.765

2841'

Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα, από πλεκτό ύφασμα, καθώς και
μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, από πλεκτό ύφασμα,
π.δ.κ.α.
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών,
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης,
πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις
αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο (εκτός
Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και
υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από υφαντουργικά
προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσματα)
Συσκευές τεχνητού κλίματος, που αποτελούνται από ανεμιστήρα με
κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της
περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία, ό. συμπ. εκείνες στις οποίες ο
υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτηταα
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο (εκτός από υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη
αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. περικνημίδες,
προστατευτικές μάσκες για την ξιφασκία)
Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, π.χ. τα
προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες με
βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα
κάθε είδους (εκτός από εκείνες που είναι συσκευασμένες γιατ
Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν
λιγότερο από 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου και ασφαλτούχων
ορυκτών
Χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, που δεν κατονομάζονται αλλού.
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό
κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή
χρωστικών παρασκευασμάτων με βάση ανόργανες ή ορυκτές
Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση
(κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση (μπρουντζοκόλληση) ή για
απλή αυτογενή συγκόλληση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
λειτουργούν με ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο, με λέιζερ ή με άλλες δ
Βοηθητικές μηχανές και συσκευές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445,
8446 και 8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του
υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Μέρη και
εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζοντα

2.696

6303'

8415'

4203'

3505'

3826'

3206'

8515'

8448'

2.595

2.577

2.547

2.385

2.368

2.292

2.261

2.194

2.165
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7610'

2.669

Σελ.

6117'

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

7419'

7615'

2205'

6310'

8521'

8507'

9304'

6601'

5802'

5910'

2203'

9101'

Τεχνουργήματα από χαλκό, π.δ.κ.α.
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού,
και μέρη αυτών, από αργίλιο (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια
δοχεία της κλάσης 7612, είδη που έχουν χαρακτήρα εργαλείων, κουτάλια,
κουτάλες, πηρούνια και άλλα είδη των κ
Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη
βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών
Ράκη από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, καθώς και σπάγκοι,
σχοινιά, χοντρά σχοινιά και είδη που κατασκευάζονται από αυτά, από
υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών
Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του
ήχου, είτε έχουν ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων ή όχι
(εκτός από τις μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης βιντεοκάμερες)
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους,
είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των
μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό
(καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες)
Τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, συμπιεσμένο αέρα ή
συμπιεσμένο αέριο, ρόπαλα και άλλα μη πυροβολούντα όπλα (εκτός από
σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα της κλάσης 9307)
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-ράβδοι, οι
ομπρέλες κήπου και παρόμοια είδη (εκτός εκείνων που αποτελούν παιδικό
παιχνίδι, καθώς και των ομπρελών για την παραλία)
Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής καθώς και φουντωτά
υφαντουργικά προϊόντα (εκτός των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 5806,
των ταπήτων και άλλων επενδύσεων δαπέδου)
Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης, από υφαντικά ύλικά, είτε είναι
εμποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι ή συγκολλημένοι (πολύφυλλοι)
με πλαστικά ή όχι, ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα υλικά (εκτός εκείνων
που έχουν πάχος < 3 mm και απροσδιόρι

Μπίρα από βύνη
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα
χρονόμετρα του αυτού τύπου, με πλαίσιο από πολύτιμα μέταλλα ή από
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων των οποίων η

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

2.151

2.079

2.077

2.064

2.008

1.966

1.936

1.898

1.853

1.850

1.722

1.706

1.693
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6804'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Μυλόπετρες, λειαντικές πέτρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή
πλαίσια, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το
γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το
ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι κα

Σελ.

CN4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016

Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια
από χάλυβα της κλάσης 7326

9010'

Κεντήματα σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια
Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου και
φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες κενού, σωλήνες με ατμό ή αέριο, σωλήνες
ανόρθωσης με ατμό υδραργύρου, καθοδικοί σωλήνες και λυχνίες για
τηλεοπτικές μηχανές λήψης) και φωτοκαθόδου π.χ. σωλήνες κενού,
Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη
συναρμολογημένα, από φρυγμένα μεταλλικά καρβίδια ή από
κεραμομεταλλουργικές συνδέσεις
Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403 (π.χ.
προθερμαντήρες, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή
επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένοι,
όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, έστω και έτοιμοι,στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία κιλίμια, σουμάκ,
καραμανίας και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι
Συσκευές και εξοπλισμός για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια
(όπου συμπεριλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή ή χάραξη των
σχεδιαγραμμάτων των κυκλωμάτων επάνω σε φωτοευαίσθητα ημιαγωγικά
υλικά), που δεν κατονομάζονται αλλού στο κεφάλ

8534'

Κυκλώματα τυπωμένα

5810'

8540'

8209'

8404'

5702'

5503'

4820'

8304'

Ίνες μη συνεχείς, συνθετικές, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με
άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών,
αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολογία (ατζέντες), συσσωματωμένα
φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για
επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτρ
Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων ή τυπογραφικών στοιχείων, καρτελοθήκες,
θήκες αντιγράφων, γραφιδοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοια είδη
γραφείου, από κοινά μέταλλα (εκτός από τα έπιπλα γραφείου της κλάσης
9403, καθώς και καλάθια αχρήστων)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

1.683

1.670

1.665

1.650

1.649

1.627

1.569

1.541

1.503

1.476

1.457
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8482'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
βάση είναι από χάλυβα)
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8403'

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, μη ηλεκτρικοί (εκτός από ατμολέβητες
και λέβητες υπερθερμαινόμενου νερού κλάση 8402)

1516'

9032'

8301'

7019'

4112'

5512'

2712'

8531'

8412'

8483'

Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481)
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν με κλειδί, με
συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και
συναρμογές κλείστρων, με κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα
είδη αυτά, από κοινά μέταλλα
Ίνες από γυαλί (ό. συμπ. ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από αυτές
(εκτός από ορυκτά μαλλιά και τεχνουργήματα από αυτά, οπτικές ίνες,
δέσμες ινών ή καλώδια, ηλεκτρικοί μονωτήρες ή μονωτικά τεμάχια,
βούρτσες και πινέλα από ίνες από γυαλί και περούκε
Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και
δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω και
σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114
Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες μη συνεχείς >=
85%
Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax,
οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και
παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω
και χρωματισμένα
Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ.
συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, συναγερμοί για
διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων που
χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα ή σε δρόμ
Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από ατμοστροβίλους,
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς στροβίλους,
υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες)
Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των
εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων αξόνων) και στρόφαλοι.
Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα κυλινδικά έδρανα κύλισης,
περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για μηχανές. Mηχανισμοί μετ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

1.454

1.417

1.289

1.239

1.176

1.112

1.095

1.088

1.077

1.025

936

914
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1509'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Λίπη και λάδια ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσματά τους,
μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα,
επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω
και εξευγενισμένα (εκτός από αλλιώς παρασκευασμένα λίπη και λάδιακ
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές
με τη χρήση μηχανικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες που δεν
προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς
μη μετασχηματισμένα
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7616'

9017'

9306'

3822'

5909'

6504'

5804'

2505'

8506'

8440'

3813'

Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές
σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, μαθηματικά εργαλεία,
λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Οργανα και συσκευές μέτρησης του
μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. χάρακες, μέτρα σε ται
Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα
πυρομαχικά και βλήματα. Μέρη αυτών, ό. συμπ. τα χοντρά σκάγια, τα
κυνηγετικά σκάγια και οι τάπες των φυσιγγιών, π.δ.κ.α.
Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και
παρασκευασμένα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε σε
υπόθεμα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντιδραστήρια που
προορίζονται για χορήγηση σε ασθενείς, αντιδραστήρια που προορίζοντ
Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και
εμποτισμένοι ή επιχρισμένοι, ή με βαλβίδες ή εξαρτήματα από άλλες ύλες
Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με τη
συναρμολόγηση ταινιών από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα (εκτός των
καλυμμάτων κεφαλής για ζώα και εκείνων που έχουν το χαρακτήρα
παιχνιδιών ή ειδών καρναβαλιού)
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε
τόπια (με το μέτρο), σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια
(μοτίβα) (εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 6002)
Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη (εκτός από χρυσούχο
και πλατινούχο άμμο, άμμο ζιρκονίου, ρουτιλίου και ιλμενίτη, άμμο
μονασίτη, άμμο με πίσσα ή με άσφαλτο)
Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των
μεταχειρισμένων). Μέρη τους
Μηχανές και συσκευές βιβλιοδεσίας, ό. συμπ. οι μηχανές συρραφής των
φύλλων (εκτός από τις μηχανές και συσκευές της κλάσης 8441, τα
πιεστήρια γενικής χρήσης, καθώς και τις μηχανές εκτύπωσης της κλάσης
8443 και τις βοηθητικές συσκευές αυτών)
Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές
φιάλες και βόμβες (εκτός από γεμισμένες ή μη πυροσβεστικές συσκευές,
έστω και φορητές, καθώς και εκτός από μη αναμειγμένα προϊόντα
καθορισμένης χημικής σύστασης με πυροσβεστικές ιδιότητ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

879

872

866

817

807

772

749

745

700

675

572

564
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8207'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για
μηχανές- εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή
εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική
εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω

Σελ.

CN4
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ΑΞΙΑ
(ευρώ)

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3507'

7211'

Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα
σπόρων ή οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την
επεξεργασία δημητριακών ή οσπρίων (εκτός εκείνων των τύπων που
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, καθώς και εκτός από εγκατ
Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνίας, σφραγίδες για τη σφράγιση με
ισπανικό κερί, σφραγίδες αρίθμησης και παρόμοια είδη, για χρήση με το
χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές
εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, για χρήση με τοχ
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι κλίβανοι που
λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρική θέρμανση (εκτός των
ξηραντήριων). Αλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική
επεξεργασία υλών με επαγωγή ή διηλεκτρική θέρ
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα και μέρη ενδυμάτων ή
συμπληρωμάτων του ενδύματος, από υφαντουργικά προϊόντα παντός
τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών)
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με
πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επενδυμένα

3303'

Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave
και αποσμητικά σώματος, καθώς και εκτός από λοσιόν για τα μαλλιά)

404

0410'

Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιμα ζωϊκής
προέλευσης, π.δ.κ.α.

384

8514'

6217'

520

497

450

412

4015'

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και
εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
γάντια, από καουτσούκ μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση (εκτός από
υποδήματα και καλύμματα κεφαλής, και τα μέρη αυτών)

356

9505'

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για
ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσμό, π.δ.κ.α.

323

4016'

Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α.

314

7613'

Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια

282

4902'

383
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9611'

528

Σελ.

8437'

552
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (CN4), ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΞΙΑ
(ευρώ)

5907'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, καθώς και
υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα
εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις, π.δ.κ.α.

281

4908'

Χαλκομανίες κάθε είδους

279

5406'

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς, συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση

278

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα
Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα
(τέντες), σκηνές, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες και οχήματα χερσαίων
μεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνωσης, από υφαντουργικά προiόντα
παντός τύπου (εκτός από επίπεδα προστατευτικά καλύ

270

255

7320'

Λουράκια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Χτένες για χτένισμα, χτένες για κόμμωση, πιαστράκια για τα μαλλιά και
παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρόλοι κατσαρώματος, μπικουτί
και παρόμοια είδη (εκτός απότις ηλεκτροθερμικές συσκευές της κλάσης
8516), και τα μέρη αυτών π.δ.κ.α.
Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από
ελατήρια ρολογιών, ελατήρια για στελέχη και λαβές ομπρελών, ροδέλες
που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια, καθώς και αποσβεστήρες
κραδασμών και ελατήρια στρέψης του Τμήματος XVII)

223

6305'

Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός
τύπου

205

6306'

9113'

9615'

5609'

6116'

5207'

3301'

Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή
5405, ή από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της κλάσης 5607, π.δ.κ.α.
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα
(μονοκόμματα), πλεκτά ή βροχιδωτά (εκτός εκείνων που προορίζονται για
μικρά παιδιά)
Νήματα από βαμβάκι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση (εκτός από τα
νήματα ραφής)
Αιθέρια έλαια, αποτερπενωμένα ή μη, στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα με την ονομασία πηγμένα ή απόλυτα. Ρητινοειδή. Εκχυλισμένες
ελαιορητίνες. Συμπυκνώματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, μη πτητικά έλαια,
κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαμβάνονται με εμφύσ

269

230

196

184

179

174

___________________________________________________________
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902
ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102

115

3404'

Σελ.

CN4
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9031'

3707'

8205'

5408'

3403'

9305'

9029'

9607'

9102'

8907'

8518'

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση
Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς
πλάγιας όψης
Παρασκευάσματα χημικών προϊόντων για φωτογραφικές χρήσεις (εκτός
από βερνίκια, κόλλες, συγκολλητικά και παρόμοια παρασκευάσματα).
Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες
ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα γιατ
Εργαλεία (ό. συμπ. οι γυαλοκόπτες με διαμάντι), από κοινά μέταλλα,
π.δ.κ.α. Καμινέτα για συγκόλληση των μετάλλων με κασσίτερο ή χαλκό και
παρόμοια είδη. Μέγγενες, ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες και παρόμοια είδη,
που δεν αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη εργαλειο
Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία
περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 67 decitex των οποίων η
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm
Παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια
κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της
βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα
παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά καιπαρ
Μέρη και εξαρτήματα για όπλα και παρόμοια είδη των κλάσεων 9301 έως
9304, π.δ.κ.α.
Μετρητές, π.χ. στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές
χιλιομέτρων ή μετρητές βημάτων (εκτός από μετρητές αερίων, υγρών ή
ηλεκτρισμού). Ταχύμετρα και άλλοι μετρητές ταχύτητας (εκτός εκείνων της
κλάσης 9014 ή 9015). Στροβοσκόπια

Κλείστρα (φερμουάρ) και μέρη αυτών
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα
χρονόμετρα του αυτού τύπου (εκτός εκείνων που είναι από πολύτιμα
μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα)
Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, στεγανά κιβώτια, προσδετήρες πλοίων,
σημαντήρες, πλωτοί υφαλοδείκτες και άλλες πλωτές διατάξεις (εκτός από
τα σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8906 και τις πλωτές διατάξεις προς
διάλυση)
Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα αυτών (εκτός των ασυρμάτων με
ενσωματωμένο πομπό). Μεγάφωνα, έστω και σε προστατευτικό
περίβλημα. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο (εκτός από
τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές διευκόλυνσης της ακοής των βαρυκόω

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

170

165

140

129

128

106

105

102

59

45

38

24
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5109'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σελ.

CN4
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CN4

5514'

8544'

0405'

4602'

9014'

8513'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85%
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με
βαμβάκι, με βάρος κατά τ.μ. > 170 g
Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για
ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα (έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο
βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί
αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ
Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το αφυδατωμένο βούτυρο και το
βουτυρέλαιο γκί, και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα
καθώς και γαλακτοκομικοί πολτοί με αλοιφώδη υφή
Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε
καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια
ειδών της κλάσης 4601, και τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους
(λούφα) (εκτός από επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814. Σπάγ
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές
ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας)
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με
δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών,
συσσωρευτές ή δυναμό (εκτός από τις συσκευές φωτισμού της κλάσης
8512)

Σύνολο

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

17

16

8

7

3

2

97.767.957

Σελ.
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

ευρώ

13.163.817.882,00

26,16%

França

6.333.182.773,00

12,59%

Alemanha

5.857.088.171,00

11,64%

Reino Unido

3.540.023.278,00

7,04%

Estados Unidos

2.465.519.466,00

4,90%

Países Baixos

1.874.218.713,00

3,73%

Itália

1.730.446.237,00

3,44%

Angola

1.502.791.808,00

2,99%

Bélgica

1.218.288.885,00

2,42%

Marrocos

713.754.228,00

1,42%

China

676.795.395,00

1,35%

Polónia

575.659.370,00

1,14%

Brasil

538.768.303,00

1,07%

Suíça

534.648.693,00

1,06%

Suécia

479.711.956,00

0,95%

Argélia

467.109.565,00

0,93%

Turquia

422.613.413,00

0,84%

Roménia

389.075.769,00

0,77%

Irlanda

336.177.485,00

0,67%

Dinamarca

335.789.640,00

0,67%

República Checa

294.946.320,00

0,59%

Áustria

294.819.992,00

0,59%

Canadá

281.297.902,00

0,56%

Cabo Verde

258.802.427,00

0,51%

México

227.358.810,00

0,45%

Eslováquia

225.909.740,00

0,45%

Finlândia

224.711.368,00

0,45%

Moçambique

214.920.194,00

0,43%

Hungria

213.311.652,00

0,42%

Tunísia

180.782.468,00

0,36%

Noruega

176.511.570,00

0,35%

Emiratos Árabes Unidos

162.148.565,00

0,32%

Israel

151.925.636,00

0,30%

África do Sul

146.420.002,00

0,29%

Rússia

142.882.904,00

0,28%

Hong-Kong

142.789.178,00

0,28%

Japão

138.820.166,00

0,28%

Gibraltar

134.863.769,00

0,27%

Taiwan

130.916.412,00

0,26%

Grécia

125.254.395,00

0,25%

Σύνολο

50.314.103.247,00

100,00%

Εισαγωγές Πορτογαλίας από τον
κόσµο το 2016 σε ευρώ
1

Espanha

20026587761

32,76%
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Espanha

Σελ.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ σε

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

8263165832

França

4757427766

Itália

3352270604

Países Baixos

3121142383

Reino Unido

1888609310

China

1819287087

Bélgica

1723963839

Rússia

1187049153

Brasil

1054439555

Estados Unidos

878214850

Angola

809724563

Polónia

729476911

Suécia

686607341

Irlanda

536524145

Turquia

529243990

Índia

521985341

República Checa

471331151

Arábia Saudita

463646975

Azerbaijão

455132035

Argélia

373795700

Coreia, República da

326159972

Áustria

319412350

Hungria

305931453

Cazaquistão

303316753

Japão

299032189

Dinam arca

287405176

Colômbia

281905465

Suíça

269675230

Vietname
Países e territórios não determinados no
âmbito das trocas comerciais com países
terceiros
Taiwan

250203769

Ucrânia

211732813

Eslováquia

205157327

Iraque

188445837

Canadá

167378770

México

157227910

Marrocos

155068130

África do Sul

154041601

Finlândia

152415732

Grécia

Σύνολο

238052657
215222999

144196262

13,52%
7,78%
5,48%
5,11%
3,09%
2,98%
2,82%
1,94%
1,72%
1,44%
1,32%
1,19%
1,12%
0,88%
0,87%
0,85%
0,77%
0,76%
0,74%
0,61%
0,53%
0,52%
0,50%
0,50%
0,49%
0,47%
0,46%
0,44%
0,41%
0,39%
0,35%
0,35%
0,34%
0,31%
0,27%
0,26%
0,25%
0,25%
0,25%
0,24%

61133864567
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31

Alemanha

Σελ.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

