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EK prognozuoja, kad 2022 m. PT BVP augs 6,5 proc. Ši prognozė yra optimistiškesnė nei PT Vyriausybės, kuri tikisi 4,9
proc. plėtros. PT auga virš euro zonos (2,6 proc.) ir ES vidurkio (2,7 proc.). Kita vertus, EK sumažino PT 2023 m. BVP
augimo perspektyvas iki 1,9 proc.
Finansų ministras palankiai įvertino šių metų PT ekonomikos augimo prognozes ir pažymėjo, kad šalis viršys Ispanijos, Italijos,
Vokietijos ir Prancūzijos ekonomikos augimą.
PT statistikos tarnybos duomenimis, 2022 m. II ketv. šalies ekonomika susitraukė 0,2 proc. po staigaus 2,6 proc. augimo per
2022 m. I ketv. Palyginti su 2021 m. BVP padidėjo 6,9 proc., o antrąjį 2021 m. ketvirtį išaugo 11,8 proc. Teigiama, kad sumažėjo
gyventojų vartojimas ir investicijos.
Prekių eksportas ir importas PT 2022 m. II ketv. išaugo iki 40 proc., palyginti su 2022 m. sausio-kovo mėn. Eksportas per
metus padidėjo 31,2 proc., o importas - 39,9 proc. Lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, tiek eksportas, tiek importas
išaugo praktiškai dvigubai.
Pasak „Eurostat“, per pastaruosius 12 m. būsto kainos Portugalijoje išaugo 70 proc., t. y. gerokai daugiau nei visoje ES, kurioje
fiksuojamas 45 proc. augimas.
Neeilinis pensijų padidinimas yra viena iš pavyzdinių 2022 m. valstybės biudžeto priemonių, kuri apims iš viso 1,9 mln.
pensininkų ir bus mokama iki 10 EUR priemoka kiekvienam pensininkui, kurio bendras pensijos dydis yra lygus arba mažesnis
nei 1108 EUR.
Remiantis Portugalijos banko paskelbtu tyrimu, tam, kad būtų pasiekti Paryžiaus klimato kaitos susitarimo tikslai, anglies
dioksido mokesčio tarifo padidinimas iki daugiau nei 30 proc. gali sumažinti Portugalijos BVP iki 1,7 proc.

Portuguese GDP is the fastest
growing in the EU - The Portugal
News

Finansų ministerijos duomenimis, PT viešojo sektoriaus perteklius pirmąjį šių metų pusmetį siekė 1,113 mlrd. EUR, tai 8,429
mlrd. EUR daugiau, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, kai
ekonominėms veikloms Covid-19 pandemija dar neturėjo įtakos, pagerėjimas yra ne toks reikšmingas – 1,767 mlrd. EUR.
2021 m. PT turizmo sektorius sugrįžo į priešpandeminį lygį: 16 mln. svečių ir 2,3 mlrd. EUR pajamos – 61 proc. daugiau nei
2020 m. Per 2021 m. užfiksuota buvo 42,6 mln. nakvynių – 40,7 proc. daugiau nei 2020 m. Nakvynių skaičius išaugo
skirtinguose regionuose, ypač Azorų salose (+125,7 proc.) ir Madeiroje (+80 proc.).

Public sector surplus of €1.1B in
H1, from year-ago deficit of
€8.4B - Eco News

Portugal economy punching
above EU - The Portugal News
Portugal’s GDP shrinks 0.2% in
Q2 - Eco News

Imports soar 40% and exports
31% in Q2 - Eco News

House prices up 70% in Portugal
since 2010 - The Portugal News
Pensioners receiving cash boost
- The Portugal News

Portugal’s GDP could shrink by
up to 1.7% with a carbon tax
increase - The Portugal News

Tourism brings in €2.3 billion in
revenue - The Portugal News
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Liepos mėnesį Algarvėje bus reklamuojama „Global Blue“ kampanija, kuria siekiama padidinti JK turistų, atvykstančių į PT,
pirkinių apimtį. „Global Blue“ duomenys atskleidžia, kad vidutiniškai JK turistas 2022 m. išleido 600 EUR. Nauja kampanija
žada paveikti daugiau nei pusę milijono turistų.

Algarve 'Tax Free' shopping
campaign launched - The
Portugal News

