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İlk olarak Portekiz’in genel ekonomik durumu konu edinilecektir. Daha sonra Portekiz’deki enerji 
kullanımı ve alternatif enerjiye yaklaşım ele alınacaktır.

Portekiz, ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti (Portekizce: República Portuguesa) Avrupa’nın güneybatısında 
İber Yarımadası üzerinde yer alan, Avrupa Kıtası’nın en batıdaki ülkesidir. Portekiz kuzeyden ve doğudan İspanya, 
güneyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu’nun kuzey yarımküredeki bölümünde bulunan 
Azorlar ve Madeira Takımadaları özerk yönetimleriyle birlikte Portekiz’in bir parçasıdır.

Portekiz’in anakarada bulunan toprakları, en büyük nehri olan Tejo Nehri ile ikiye bölünür. Kuzey kısmı içeride düzlükler 
barındıran ve dört yerde kesintiye uğrayarak tarıma elverişli alanlar yaratan dağlık bir bölgedir. Tejo Nehri ile Algarve 
arasındaki güney kısmı genelde serin ve yağmurlu bir iklime sahip kuzeyden daha ılık ve kuru bir iklime sahip ovalardan 
oluşur. Alentejo’dan dağlarla ayrılan Algarve bölgesi ise Fas ve Güney İspanya’ya benzer bir Akdeniz iklimine sahiptir.

Portekiz, Akdeniz iklimine sahiptir. Avrupa’nın en sıcak ülkelerinden biri olan Portekiz’in anakaradaki topraklarında 
yıllık ortalama sıcaklık kuzeyde 15 derece ve güneyde 18 derecedir. Madeira ve Azor Adaları sıcaklık aralığı daha dardır. 
Bahar ve yaz mevsimlerinde güneşli, sonbahar ve kış mevsimlerinde yağmurlu ve rüzgârlıdır.

Ülke nüfusu 2017 yılı itibarıyla 10,3 milyon olarak bildirilmiştir. Kıyı şeridinde özellikle Lizbon ve Porto’da nüfus yoğunluğu 
fazladır.

Portekiz’de işsizlik oranı ekonomik krizin hissedilmeye başlandığı 2008 yılından bu yana hızla yükselmektedir. Gerek 
ülkenin iç dinamikleri gerek Avro bölgesindeki olumsuz gelişmeler, işsizlik oranın yükselmesine sebep olmaktadır.

Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranı 2017 yılında % 9.9 olup, dünyada işsizliğin yüksek olduğu ülkeler arasında 
57. sırada yer almaktadır. İş aramayanlar ve eksik istihdamı (kapasitesinin altında çalışanlar) ekleyince ülkedeki işsiz 
nüfusu 1,2 milyonu bulmaktadır. İşsizlerin %53.7’sini 25-44 yaş grubu ve %53’ünü 1 yıldan fazla süredir iş arayanların 
oluşturmaktadır.

Portekiz 1986 yılında Avrupa Topluluğu’na katılmasıyla giderek artan bir şekilde hizmet sektörü odaklı hale gelmiştir. 
1960 yılında tarım, ormancılık ve balıkçılık GSYİH’nin 24’ünü oluştururken, 2017 yılında sadece %2.4’ünü oluşturmuştur. 
Sektör toplam iş-gücünün %7.5’ini istihdam etmektedir. Sanayi, inşaat, enerji ve su sektörleri GSYİH’nin %21.9’unu 
oluşturmakta ve işgücünün %24.5’ini barındırmaktadır. Hizmet sektörü ise GSYİH’nin %75.8’ini ve işgücünün %68.1’ini 
oluşturmaktadır. Portekiz’in coğrafi konumu da hizmet sektörünün büyümesini sağlamaktadır. Turizm endüstrisi 
hizmet sektörüne katkı sağlamaktadır.

Hizmet sektörüne yoğunlaşmanın dışında, modernizasyon sürecine giren üretimde kayda değer değişiklikler 
yaşanmıştır. Geleneksel üretim sektörleri büyük oranda yerini daha fazla teknoloji içeren ve ülke ekonomisinin 
büyümesine katkıda bulunan otomotiv ve oto yan sanayi, elektronik, enerji, ilaç ve yeni teknoloji gibi yeni sektörlere 
bırakmıştır.

Portekiz’in coğrafik konumu da hizmet sektörünün büyümesine katkıda bulunmaktadır. Ilıman Akdeniz iklimi ve 

1. Portekiz’in Ekonomik Panoraması
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geniş sahilleri turizm sektörünün gelişmesini sağlamaktadır.

1990’lı yıllarda ekonomik politikaları daha çok AB’nin Ekonomik ve Parasal Birliği (EMU) için yakınsaklık kriterlerine 
göre belirlenmiştir. Takip edilen kriterler sonucunda Ocak 1999’da Portekiz’de avronun kurucu ülkeleri arasında yer 
almıştır. Ancak, düşük faiz oranları tüketici ve iş güveninde bir dalgalanmaya ve kredi, yatırım, tüketim ve devlet vergi 
gelirlerinde bir patlamaya yol açmıştır. Bu durum hayali bir servet etkisi doğurmuştur. Hükümet, kamu harcamalarını 
ve yatırımlarını artırmaya devam ederken en çok ihtiyaç duyulan yapısal reformları erteleme yoluna gitmiştir.

Hükümetin ekonomik politikası AB/IMF kurtarma programındaki koşullara göre şekillenmiş durumdadır. Hükümet 
söz konusu programa uyum sağlamak üzere her ne kadar bazı alanlarda çok zor olsa da agresif önlemler almaya 
niyetlidir. Ciddi mali konsolidasyon süreci dışında, iş gücü piyasasının daha esnek hale gelmesi, kapalı ürün pazarları ve 
korunan mesleklerin açılması ve kamu sektöründe daha geniş özelleştirmeler zorunlu yapısal ekonomik reformlardır. 
Sağlık sisteminin gereksiz yere kullanımının azaltılması ve devlet desteğinin azaltılması için hastalardan alınan 
katkı paylarının artırılması, ilaç şirketleriyle olan anlaşmaların tekrar müzakere edilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha 
uzmanlaşmış merkezlere taşınması söz konusudur. Eğitim alanında da tıpkı sağlık alanında olduğu gibi maliyet 
düşürücü önlemlere yönelme ve okulları birleştirerek verimliliği artırma yoluna gidilmektedir. Yargı reformlarıyla 
sistemdeki verimliliği artırma yoluyla birikmiş işlerin temizlenmesi hedeflenmektedir. Enerji, ulaştırma ve haberleşme 
alanlarında da bir dizi özelleştirmeler sürdürülmektedir.

Üç yıllık programın sonucunda, ülke ekonomisi bir dizi makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesi ve birçok alanda 
yapısal değişikliği içeren önlemlerin uygulanmasıyla önemli gelişme sağlamıştır. Portekiz Merkez Bankası’na göre, 
ekonomide küresel hedeflere ulaşılmıştır. Örneğin; net finansman kapasitesinde (2010-2014 döneminde yaklaşık 
%8) dışarıya göre IMF ile uyumlu bir şekilde önemli yapısal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda devam 
eden bütçe konsolidasyonu, kaynakların ticari sektörlere transferi gibi birçok unsur sürdürülebilir büyümeye katkı 
sağlamaktadır.

Portekiz kamu açığını düşürmeyi hedeflemektedir. Söz konusu önlem, hane halkı borçluluğu, yüksek işsizlik, düşük 
rekabet gücü ve küresel ekonomik krizle birlikte daha zorlu hale gelmektedir. Finansal piyasalardan gelen yoğun 
baskıyla hükümet bütçe açığını azaltma çabalarını hızlandırmış olup, vergi oranlarını artırma ve harcamaları kısma 
yoluna gitmiştir. Ülkede borçlanma maliyetleri riski hızla yükselmektedir ve ödenmeyecek seviyelere gelmesi 
beklenmektedir. Portekiz, Avro bölgesinde en çok sorun yaşayan ülkeler arasında varlığını sürdürmektedir.

Portekiz 2018 yılı cari fiyatlara göre, 248.9 milyar $ olacağı tahmin edilen GSYH’nın 2019 yılında 260,4 milyar $ ve 
2023 yılında 301.8 milyar $ olması beklenmektedir. 2018 yılı itibarıyla 191 ülke arasında dünyanın 45. büyük ekonomisi 
olmuştur.

2017 yılında %2.67 oranında büyüyen Portekiz ekonomisi, 2018 yılında %2.4 oranında, 2019 yılında %1.8 oranında büyümesi 
beklenmektedir. Reel büyüme özel tüketimin ve yatırımların beklenenden fazla büyümesi ile açıklanmaktadır. Düşük 
petrol fiyatları ve işsizliğin biraz düşüşü bastırılmış olan harcamaları teşvik etmeye devam edeceği öngörülmektedir.

Portekiz’de nüfus daha çok sahil boyunca yoğunlaşmıştır. Büyük dağıtım merkezleri kuzeyde Porto ve güneyde 
Lizbon’da olmasına rağmen, Braga (Porto’nun kuzeyi) ve Setubal’da (Lizbon’un güneyi) son yıllarda bölgesel merkezler 
faaliyete geçmiştir. Lizbon Portekiz nüfusunun %21’ini oluşturmakta ve nüfusun %63’ü hizmet sektöründe ve %33’ü 
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Portekiz için Genel Risk Dereceleri Değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

PORTEKİZ İşletme İçin Düşük Risk BB1

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: Portekiz Ülke Risk Değerlendirmeleri

sanayide istihdam edilmektedir. Büyük sanayiler ve merkez ofisleri Lizbon’dadır. Çoğu finansal kuruluş da merkez 
olarak başkenti seçmiştir. Lizbon bölgesi ülkedeki satın alma gücünün en yüksek olduğu bölgedir. Ancak çoğu 
metropoliten şehir gibi trafik ve yükselen fiyatlar sorun oluşturmaktadır.

Porto en dinamik sanayi gelişme bölgesidir. Portekiz nüfusunun %16’sı burada yaşamakta olup, satın alma gücü 
yüksektir. İthalatçı ve dağıtıcıların çoğunun Porto’da ofisleri mevcuttur. 

Portekiz göreceli olarak küçük bir ülke olduğu için satış kanallarının çoğu tüm ülkeyi kapsamaktadır. Dağıtım 
merkezleri Porto ve Lizbon’da yoğunlaşmakla birlikte, büyük ithalatçı ve toptancıların çoğunun satış ofisleri ve/veya 
acenteleri diğer şehir ve kasabalarda Madeira ve Azorlar dahil faaliyet göstermektedir.

Portekiz pazarına girecek firmaların AB ambalajlama ve etiket standartlarına uyması gerekmektedir. İlaç, deterjan, 
tütün, gübre, alkollü içecek ve koruyucu ve renklendirici içeren gıda maddeleri için özel gereklilikler olabilmektedir. 
Ayrıca tehlikeli veya toksik ürünlerin ambalaj ve etiketinde de özel gereklilikler mevcuttur.

Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “Doing Business” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına dayanmaktadır. Aynı 
zamanda “Eules Hermes” notlandırma mercii tarafından sağlanan bilgilere de bu bölümde ülke özelinde olmak üzere 
yer verilecektir. Portekiz aşağıdaki belirlenen kriterlerde incelenmiştir:

2. Portekiz Özelinde Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular

Portekiz için risk derecelendirmeleri
1- Yeni bir İş Kurma
2- Kredi Alma
3- Vergi Kolaylığı Sırası (190 ülke arasından)
4- Küresel Ticaret
5- Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama
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Portekiz özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde 
edinilen bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir

PORTEKİZ Sıralama (0-190) Puan (0-100)

57

34

112

39

1

90,89

76,55

45

83,75

100

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 1: Portekiz Özelinde Belli Kriterlerle Notlandırma ve Puanlaması

Bu tabloda yer alan bilgiler Portekiz’in mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir.

Portekiz 1986 yılından beri Avrupa Birliği’nde yer almaktadır. Avrupa Birliği yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
konusunda öncü bir rol üstlenmiştir. Ana hatları ile Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerji kaynakları ile yaklaşımı 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Avrupa Birliği enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, kaynakların sürdürülebilirliğini garanti altına almak, iklim değişikliği 
sorununu çözmek, enerji üretimi ve tüketimini sınırlanmalarını ortadan kaldırmak, endüstriyel gelişme, bölgesel 
gelişme ve istihdam sağlamak amaçlarıyla 1990-2004 yılları arasında enerji politikaları içerisinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarına öncelik vermiş ve bu sayede yenilenebilir enerji teknolojisi alanında sağlanan gelişmelerle dünya lideri 
olmuştur. Yenilenebilir enerji yeniliklere açık bir sektör oluşturmuş, Avrupa’da sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve 
200,000 kişiye iş sağlamıştır.

Avrupa Birliği politikalarının çerçevesini oluşturan direktifler ve hedefleri ise şöyledir,

3. Portekiz’in Enerji Kullanımı ve
    Alternatif Enerji Kullanımına Yaklaşımı
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1995-2001 Yılları Arasında
Sağlanan Yıllık Büyüme Oranları

2001-2010 Yılları Arasında
Sağlanması Gereken Yıllık Büyüme Oranları

%37.9

%36.6

%9.8

%3.9

%3.6

%9.8

%31.2

%27.2

%4.7

%10.3

Rüzgar

Fotovoltaik (PV)

Güneş Termal

Jeotermal

%0.9 %1Hidrolik

Biyokütle

Tablo 2: Bu Amaçlara Ulaşabilmesi için Gerekli Olan Yıllık Büyüme Oranları

Enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamak ve çeşitliliği korumak

2010 yılına kadar elektrik tüketiminin %22.1’den fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak

2010 yılına kadar bina ısıtma-soğutma ve diğer evsel kullanımlar sonucunda tüketilen enerji miktarını %22 civarında 
azaltmak

2010 yılına kadar ulaşım sektöründe kullanılan yakıtlar içerisinde biyoyakıt payını %5.75’e çıkarmaktır.

Yürüttüğü politikalar sayesinde 2010 yılı hedeflerine yakın görülen Avrupa Birliği, enerji sektöründeki yenilenebilir enerji 
payını 2020 yılında %20’ye, 2040 yılında ise %50’ye çıkarmayı da hedeflemektedir. Ayrıca 2020 yılına kadar yenilenebilir 
enerji payını, elektrik sektöründe %33’e, ısıtma-soğutma sektöründe ise %25’e çıkarmakta Avrupa Birliğinin hedefleri 
arasındadır. Bu hedeflerin getirilerinin ise şöyle olması beklenmektedir.

Portekiz’in enerji dengesindeki en önemli ölçü birimi yılda toplam 46.94 milyar kWh elektrik tüketimidir. Kişi başına 
düşen ortalama ise 4,557 kWh.

Portekiz ürettiği enerji ile ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Tüm elektrik enerji üretim tesislerinin toplam 
üretim 57 milyar kWh’dir. Bu değer Portekiz’in kendi kullanımının %121’ ini karşılamaktadır.

2020 yılına kadar CO2 emisyonunun 1990 yılı rakamlarına göre %17.6 oranında azalacak,

2001-2020 yılları arasında yenilenebilir enerji sektörüne 443 milyar avroluk yatırım yapılacak,

Petrol maliyetinde yaklaşık olarak 115.8 milyar avroluk azalma sağlanacak,

2,023,000 kişiye iş sağlanacaktır.

Portekiz Enerji Tüketimi
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Karbon Ayak İzi

CO2 emisyonu - 2014 Portekiz Kişi Başı AB’ye Kıyasla Kişi Başı

Diğer kaynaklar 2.74 m t 0.27 t 0.14 t

45.05 m t

24.23 m t

7.95 m t

10.12 m t

4.37 t

2.35 t

0.77 t

0.98 t

5.39 t

2.23 t

1.31 t

1.72 t

Toplam

Dizel + benzin

Doğal Gaz

Kömür

Tablo 4: Portekiz’in Karbon Ayak İzi

Şekil 2: Portekiz’in 1979’dan 2014’e Kadar Karbondioksit (CO2) Emisyonlarının Milyon Ton Cinsinden Gelişimi

10

20

30

40

50

60

70

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Enerji Dengesi

Elektrik Toplam Portekiz Kişi Başı AB’ye Kıyasla Kişi Başı

46.94 milyar kWh

56.90 milyar kWh

4.62 milyar kWh

9.70 milyar kWh

4,557.15 kWh

5,524.11 kWh

448.14 kWh

941.82 kWh

5,514.73 kWh

5,929.23 kWh

730.42 kWh

708.32 kWh

Tüketim

Üretim

İthalat

İhracat

Tablo 3: Portekiz Enerji Dengesi
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Enerji kaynağı Toplam

Toplam Üretim
Kapasitesi 180.11 milyar kWh

73.84 milyar kWh

0.00 kWh

45.03 milyar kWh

63.04 milyar kWh

Portekiz Yüzdesi

---

41,0 %

0,0 %

25,0 %

35,0 %

AB Yüzdesi Portekiz Kişi Başı AB Kişi Başı

100,0 %

49,2 %

7,0 %

24,1 %

19,7 %

17,485.47 kWh

7,169.04 kWh

0.00 kWh

4,371.37 kWh

6,119.91 kWh

16,500.88 kWh

8,120.79 kWh

1,155.06 kWh

3,979.85 kWh

3,276.60 kWh

Fosil yakıtlar

Nükleer

Su(hidroelektrik vs)

Yenilenebilir Enerji

Tablo 4: Portekiz’in Enerji Kaynağına Göre Üretim Kapasitesi

Yenilenebilir Enerjiler, rüzgar, güneş, biyokütle, ve jeotermal enerji kaynaklarını içerir. Bu, kendini yenileyen tüm enerji 
kaynaklarının kısa bir süreliğine veya geçici olarak erişilebilir olduğunu gösterir.

2015 yılında, yenilenebilir enerjiler Portekiz’deki toplam tüketimin yaklaşık yüzde 27.2’sini oluşturdu. Aşağıdaki tablo 
1990’dan 2015’e kadar olan payı göstermektedir.

Madenler açısından zengin bir ülke olan Portekiz’de bakır, tungsten, demir ve kalay rezervleri bulunmaktadır. Ülke 
aynı zamanda dünyadaki en büyük doğal taş üreticilerinden biridir. Doğal taş sektöründeki en önemli ürün mermer 
olup, Portekiz dünyanın en büyük mermer ihracatçılarından biridir. Ülkede uranyum rezervleri de bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Şekil 3: Portekiz’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
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Enerji Kaynağına Göre Üretim Kapasitesi

Elektrik enerjisi için verilen üretim kapasiteleri, sadece ideal koşullar altında elde edilebilecek teorik bir değere sahiptir. 
Bu değer, tüm santrallerin, maksimum kapasitelerinin kalıcı ve tam kullanımı altında elde edilebilecek, üretilebilir enerji 
miktarını ölçmektedir. Pratik olarak bu değerleri yakalamak pek mümkün değildir, örneğin güneş ışığı kollektörleri 
bulutlu bir iklimde daha az verimlidir. Bu değerler sadece genel bir bakış ve diğer ülkelerle karşılaştırma açısından 
yararlı olabilmektedir.



Portekiz’de Ekonomi ve
Alternatif Enerji Kullanımı

İnceleme Raporu

Portekiz’in koruma alanları; bir milli park (Parque Nacional), 12 doğal park (Parque Natural), 9 doğal rezerv (Reserva 
Natural), 5 doğal anıt (Monumento Natural) ve 7 korumalı alandan (Paisagem Protegida) oluşmaktadır. İklim ve coğrafi 
çeşitlilik ülke florasını şekillendirmektedir.

Ormanlar göz önüne alındığında özellikle ekonomik nedenlerden dolayı çam ağacı (özellikle Pinus pinaster ve Pinus 
pinea türleri), kestane ağacı (Castanea sativa), mantar meşesi (Quercus suber), pırnal (Quercus ilex), Portekiz meşesi 
(Quercus faginea) ve okaliptüs (Eucalyptus Globulus) çok yaygındır.

Ülke petrol, doğal gaz ve kömür kaynakları bakımından büyük oranda dışa bağımlıdır. Ancak son yıllarda yenilenebilir 
enerjiden elektrik üretimi konusunda gelişme göstermiştir. Ülke konumu gereği rüzgâr ve güneş enerjisi gibi alternatif 
enerji kaynakları üzerine yatırım yapmaktadır. Ülkede üretilen elektriğin %63’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 
edilmektedir. Portekiz rüzgar enerjisi sektörü son on beş yılda oldukça büyümüştür. Ülkede tüketilen elektriğin %24’ü 
rüzgar enerjisinden elde edilmektedir ki bu oran dünyadaki en yüksek oranlardan biridir.

2017 yılında 6.024 MW hidro (5.360 MW büyük barajlarda), 5.033 MW rüzgar, 566 MW biyokütle, 474 MW PV ve 29 MWE 
jeotermal enerji kapasitesi mevcuttur. Elektrik ihtiyacının %95’i yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiştir.

2020 yılına kadar son enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının %31’e çıkması hedeflenmektedir. Bu hedefe 
elektrik ihtiyacının %59,6’sının, ısıtma ve soğutma ihtiyacının %35,9’unun ve ulaşım sektörü ihtiyacının %11,3’ünün 
yenilebilir enerji tarafından sağlanmasıyla ulaşılması beklenmektedir.

Önemli bilgiler:

Dünyanın en gelişmiş güneş paneli fabrikası ve dünyanın en büyük güneş enerji panellerinden biri Portekiz’de 
bulunmaktadır.

Çatılarda kullanılacak güneş kiremitleri geliştirilmektedir.

Portekiz’in Renault-Nissan’ın yeni elektrikli araçlarını kabul eden ilk ülkelerden biri olması beklenmektedir.

Portekiz firması CaetanoBus tam elektrikli otobüs geliştirmektedir.

Portekiz, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi sayesinde ithal ettiğinden daha fazla enerjiyi ihraç etmektedir.

Enerji sektörünün 2020 yılına kadar 121 bin kişiye iş olanağı sağlaması beklenmektedir


