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PORTUGALIJA 

Bendra ekonominė informacija 

Informacija apie į Portugaliją atvykstantiems keliautojams taikomus COVID-19 reikalavimus. 

Dėl karo Ukrainoje Portugalijos banko pakoregavo šalies BVP prognozę 2022 m. nuo 5,8 proc. iki 4,9 proc. 

2021 m. Portugalijos BVP - 7-as žemiausias ES. Portugalijos BVP net 26% žemiau nei EU vidurkio. Darbo atlygis Portugalijoje išlieka žemiausiu ES.   

Vasario mėn. infliacija Portugalijoje siekė 4.2 proc. Kainos Portugalijoje kyla sparčiausiai per pastaruosius 10 m. Kainų kilimas yra siejamas su Rusijos karu 

Ukrainoje. 

2022 m. sausio mėn. nedarbo lygis Portugalijoje siekė 6 proc., tačiau vasarį sumažėjo iki 3,3 proc. Portugalijos bankas prognozuoja, kad 2022 m. nedarbo lygis 

šalyje sieks 5,9 proc.  

2022 m. sausio mėn. Portugalijos eksportas augo 22,2 proc., importas 37,5 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2021 m. 

2021 m. Portugalijos vyno eksportas augo 8 proc. ir sudarė 925 mln. EUR. 

2021 m. Kinija - penkta didžiausia investuotoja Portugalijoje. Kinijos investicijos sudarė apie 6,8 proc. (10,6 mlrd. EUR). Daugiausiai investuota į elektros energijos, 

vandens ir dujų sektorių. Ispanija – didžiausia investuotoja Portugalijoje (23,6 mlrd. EUR). 

2021 m. Portugalija importavo 10 proc. Rusijos LNG. Portugalija turi naftos, dyzelino, LNG ir kt. rezervų 90 dienų. 

Portugalijos MP ragino ES didinti energijos jungtis tarp Portugalijos ir Ispanijos bei Ispanijos ir Prancūzijos, siekiant stiprinti Europos energetinį saugumą. Portugalijos 

institucijos norėtų išnaudoti Sines jūrų uostą kaip vartus į Europą Afrikos. 
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2021 m. RU dujos sudarė 14,6 proc. Portugalijos dujų eksporto.  

Premjeras António Costa, kartu su Ispanijos premjeru P. Sanchez prašo ES įvesti maksimalią galimą dujų (30 EUR/MWh) ir elektros energijos (180 EUR/MV) kainą 

ir sumažinti PVM mokestį energijos produktams, siekiant apsaugoti vartotojus nuo kylančių kainų. Šalies vyriausybė pažadėjo suteikti mokesčių paskolas ir tiesiogine 

pagalbą labiausiai kuro krizės paveiktiems verslo sektoriams.  

Elektros kainos kovo mėn. pakilo 443 proc. (palyginus su praeitų metų kainomis). Portugalijos būstų kainos 2021 m. pakilo 9,4 proc., palyginus su 2020 m. Infliacija 

šalyje didžiausia per pastaruosius 30 m. - kovo mėn. pakilo iki 5,3 proc. Šalies darbo apmokestinimas yra 16 EUR/ val. - žemesnis nei ES vidurkis (29,1 EUR/ val.).  

 

ES tarybos susitikime Ispanijai ir Portugalijai pažadėta pagalba kovojant su itin pakilusiomis energijos kainomis, pripažintas „Iberijos energetinės salos“ specifika. 

Taryba taip pat patvirtino 1,16 mlrd. EUR mokesčius ir paskolas Portugalijai, siekiant paremti šalį „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės“ 

numatytoms reformoms įgyvendinti.  

Dėl sausros sukeltų padarinių šalies derliui, maisto prekių gamintojai bei pardavėjai Portugalijoje pradeda riboti tam tikrų maisto prekių įsigyti galimą kiekį. 

Artimiausiomis dienomis šalyje galimas maisto produktų kainų augimas 20-30 proc. Prie šių reiškinių stipriai prisidėjo dėl karo Ukrainoje sutrikusi maisto tiekimo 

grandinė. Pasak „Confederação dos Agricultores de Portugal“, sunku prognozuoti, kiek šalyje didės įvairių grupių maisto prekių trūkumas ar kils maisto kainų lygis. 

Parengė Ingrida Darašaitė, LR ambasados Jungtinėje Karalystėje pirmoji sekretorė, el. paštas ingrida.darasaite@urm.lt 
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