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Europos Komisijos ataskaita skelbia, kad Portugalija – viena mažiausiai paveiktų valstybių Rusijos-Ukrainos karo kontekste.
Kadangi šalies ekonomika grįsta beveik išskirtinai europiniais (geografiniais, ekonominiais ir t.t.) ryšiais, įvairūs jos sektoriai
(įsk. energetiką), priešingai nei Rytų bloko valstybių, vienaip ar kitaip priklausančių nuo Rusijos, beveik nenukentėjo. EK
pagerino Portugalijos 2022 m. ekonomikos augimo prognozę nuo 5,5 proc. iki 5,8 proc. Prognozuojama, kad smarkiai augs
turistų iš užsienio skaičius.

EU sees Portugal’s GDP rising to
5.8% in 2022 – ECO News

05-17

Pasak „Eurostat“, 2022 m. I ketv. Portugalijos BVP augo sparčiausiai tarp ES narių. Portugalijos BVP augo 11,9 proc., tuo
tarpu bendras ES šalių augimo vidurkis - 5,2 proc.

Portugal’s economy fastest
growing in EU in Q1 at 11.9%
YoY – ECO News

05-11

Balandžio mėn. infliacija Portugalijoje siekė 7,2 proc., t.y. didžiausias rodiklis per pastaruosius 29 m.

Inflation hits 7.2% in April,
highest rate in 20 years – ECO
News

05-16

EK prognozuoja, kad 2022 m. infliacija Portugalijoje sieks 4,4 proc. Anksčiau buvo prognozuota 6,1 proc. infliacija. Tuo tarpu
Portugalijos Vyriausybė prognozuoja, kad 2022 m. infliacija sieks 4 proc., 2023 m. - 1,6 proc.

EU revises Portugal’s inflation
upwards to 4.4% this year –
ECO News

05-03

Nors Portugalijoje auga nedarbas, tačiau jis yra žemesnis nei ES vidurkis (6,2 proc.). Kovo mėn. nedarbas Portugalijoje siekė
5,7 proc.

Unemployment grows in
Portugal, but remains below EU
figures – ECO News

05-07

Nuo karo Ukrainoje pradžios pagrindinių maisto produktų krepšelio kaina pakilo daugiau nei 22 EUR ir sudarė 206 EUR.

Essential goods up 12.12% - The
Portugal News

05-23

EK ragina Portugaliją supaprastinti mokesčių sistemą, padidinant Mokesčių ir muitų institucijos efektyvumą ir sumažinant
naštą mokesčių mokėtojams.

Portugal needs to overhaul tax
system - The Portugal News

05-13

Portugalijos Vyriausybė patvirtino Iberijos susitarimą, kuriuo ribojamos dujų, skirtų elektrai gaminti, kainos. Prognozuojama,
kad susitarimas turėtų iki 18 proc. sumažinti elektros energijos kainas namų ūkiams ir verslams. 2022 m. balandžio pab.
Portugalija ir Ispanija su EK pasiekė politinį susitarimą, kuriuo metams nustatyta 50 EUR/ MWh vidutinė dujų kaina.

Government approves Iberian
gas price cap to lower electricity
prices – ECO News

Portugalija ir Ispanija galėtų kartu užtikrinti 30 proc. Europos dujų poreikio, tačiau nėra jungties, kuri leistų eksportuoti dujas į
likusią Europą.

Portugal and Spain able to
provide Europe with 30% natural
gas - The Portugal News

05-28

Gas price cap should bring
electricity prices down by up to
18% – ECO News

05-09

2020 m. Portugalija buvo 11 (65 proc.) ES šalis mažiausiai priklausoma nuo energijos importo. ES šalių vidurkis 58 proc.
Mažiausiai ES nuo energijos importo priklausoma šalis – Estija (11 proc.).

Portugal 11th in EU least
dependent on energy imports in
2020 – ECO News

05-10

Vokietijos „Bosh“ investuoja 12 mln. EUR į termotechnologijų padalinį Aveiro. Ketinama sukurti atskirą liniją šildymo pompų
gamybai. Investicijas sukurs 300 darbo vietų.

Bosch invests €12M in heat
pump production, 300 new jobs –
ECO News

05-12

Portugalija yra įsipareigojusi iki 2030 m. 47 proc. visos energijos išgauti iš atsinaujinančių šaltinių. Tačiau Portugalijos
aplinkosaugos ir kovos su klimato kova ministro Duarte Cordeiro nuomone, šalis pajėgi pagreitinti šį procesą. Anksčiau
įgyvendindama šiuos rodiklius, šalis įgytų daugiau svertų energetinės nepriklausomybės klausimu.

Country’s renewable energy
targets can be met sooner than
planned – ECO News

05-09

Siekdami paskatinti turistus sugrįžti į Sao Jorge salą, kiekvienam turistui vyresniam nei 12 m. Azorų regioninė vyriausybė siūlo
35 EUR vertės kuponus.

Azores creates voucher to attract
tourists back to São Jorge –
ECO News

05-06

2022 m. balandžio mėn. 16,6 proc. (59,7 mln. EUR) išaugo „Auksinės vizos“ investicijos. Iš 121 2022 m. balandžio mėn.
išduotų vizų 92 išduotos už nekilnojamą turtą ir 29 už kapitalo pervedimą. Nuo 2012 m. „Auksinių vizų“ programa į Portugaliją
pritraukė 6 mlrd. EUR.

Golden visa investment up
16.6% in April to €59.7M – ECO
News

05-29

Reaguodama į didžiulę Portugalijos, kaip filmų kūrimo vietos paklausą, Vyriausybė rengia papildomus siūlymus. Šiais metais
visos mokesčių lengvatos užsienio filmų kūrėjams jau išnaudotos, kadangi sulaukta net 43 prašymų lengvatoms kurti filmus
Portugalijoje.

“Enormous demand” for filming
in Portugal - The Portugal News

Portugalijos-Kinijos dvišaliai ekonominiai santykiai. Šalių santykiai pastarąjį dešimtmetį buvo orientuoti į pragmatišką
bendradarbiavimą, buvo keičiamasi aukšto lygio vizitais. Portugalijos Vyriausybės palankiai žiūri į Kinijos verslą ir investicijas,
o šalies verslas siekia glaudesnių santykių su Kinijos įmonėmis. Nors 2020 m. pripažinta, kad nėra gerai stipriai priklausyti
nuo Kinijos, tačiau 2022 m. gegužės mėn. įkurtas Sino-PT tarptautinis bendradarbiavimo centras investicijoms ir prekybai
skatinti, 2021 m. pab. startavo internetinė platforma Kinijos ir portugališkai kl. rinkų investiciniams projektams skatinti, 2021
m. Kinijos prezidentas pabrėžė, kad nori didinti bendradarbiavimą su PT energetikos, finansų ir infrastruktūros statybos srityse,
o 2022 m. balandžio 10 d. vyko dar 2003 m. tarp Macau ir Lusofonijos šalių tinklo įkurto ekonominio ir prekybos
bendradarbiavimo forumo susitikimas pandemijos padarinių tema.
Kinija – didžiausia PT prekybos partnerė Azijoje ir didžiausia rinka PT kiaulienai. 2021 m. PT eksportas į Kiniją sudarė 753
mln. EUR, importas iš Kinijos 4,28 mlrd. 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.

Ambasados parengta informacija

2010-2015 m. laikotarpiu Kinija PT investavo 6,74 mlrd. EUR (8 proc. visų Kinijos investicijų Europoje). Nuo 2010 m. didžiosios
Portugalijos strateginių ir jautrių sektorių įmonės tapo dalinai ar visiškai priklausė Kinijai. Kinijos investicijos dominuoja PT
bankininkystės ir draudimo (priklauso didžiausia PT draudimo įmonė „Fidelidade“), sveikatos apsaugos ir žiniasklaidos
sektoriuose.
Energetikos sektorius: 21,47 proc. PT EDP („Energies of Portugal“) ir 25 proc. PT Nacionalinio energijos tinklo (REN) priklauso
Kinijos valstybinėms įmonėms. Kinija investavo 718 mln. EUR į Portugalijos Sineso uostą.

