Portekiz
Ülke Kimlik Kartı
Devletin Adı

: Portekiz Cumhuriyeti

Nüfusu

: 10.374.822

Yüzölçümü

: 91.951 km2

Başkent

: Lizbon

Para Birimi

: Avro (€)

Başlıca Şehirleri : Braga, Coimbra, Évora, Lamego, Lizbon, Porto,
			 Silves, ve Viseu.
Yönetim Biçimi : Cumhuriyet; Parlamenter Demokrasii
Resmi Dili

: Portekizce

Din

: Katolik

Coğrafi Konum
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, Akdeniz iklimine sahip-
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mayanlar 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.
Doğal Kaynaklar
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.
tir. Avrupa’nın en sıcak ülkelerinden biri olan Portekiz’in anakaradaki
topraklarında yıllık ortalama sıcaklık
kuzeyde 15 °C ve güneyde 18 °C’dir.
Madeira ve Azor Adaları sıcaklık aralığı daha dardır. Bahar ve yaz mevsimlerinde güneşli, sonbahar ve kış mevsimlerinde yağmurlu ve rüzgârlıdır.
Siyasi ve İdari Yapı
Portekiz, parlamenter demokrasi
ile yönetilmektedir. Dört ana yönetim bileşeni; Cumhurbaşkanı, Parlamento, Hükümet (Başbakan başkanlığında) ve mahkemelerdir. Anayasaya
göre yasama, yürütme ve yargı dalları
arasında güçler ayrılığı ilkesi vardır.
Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre
için seçilir ve icra yetkisi olmayan bir
denetim rolü üstlenmektedir. Meclis
dört yıllık dönem için seçilmiş olan
230 milletvekilinden oluşmaktadır.
Nüfus ve İstihdam
Portekiz’in toplam nüfusu 10,3
milyondur. 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 dinamik-
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leri gerek Euro bölgesindeki olumsuz
gelişmeler işsizlik oranın yükselmesine sebep olmaktadır.
Ülkedeki işsiz sayısının toplam
işgücüne oranı %9,9 olup dünyada işsizliğin yüksek olduğu ülkeler
arasında 57. yer almaktadır. İş ara-

İhracat

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.
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faaliyetleri (%16,4), bilgi ve telekomünikasyon (%3,4) ve elektrik, su ve
gaz (%3)’dır.

İthalat

Türkiye ile ticaret
Ülkemizin Avrupa Birliği ile 1996
yılı başından itibaren uygulamaya
koyduğu Gümrük Birliği’nin beklenilen bir sonucu olarak, Türkiye
ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi
sürekli olarak artma eğilimindedir.
2019 yılında ülkeye ihracatımız
1 milyar dolardır. Ülkenin toplam
ihracatımızdaki payı % 0,6 olup 36.
sıradadır.
2019 yılında ülkeden ithalatımız
621 milyon dolardır. Toplam ithalatımızdaki payı %0,3 olup 49. sıradadır.
Tarım

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 rüzgâr enerjisi
sektörü son on beş yılda oldukça
büyümüştür. Ülkede tüketilen elektriğin %24’ü rüzgâr enerjisinden elde
edilmektedir ki bu oran dünyadaki en
yüksek oranlardan biridir.

Hollanda, İspanya, Lüksemburg,
İngiltere, Fransa sıralamada önde gelmektedir. AB27 dışında ilk on içinde
Brezilya, Angola ve İsviçre yer almaktadır.
Yabancı yatırımların yönlendiği
başlıca sektörler; ticaret (%33,1), üretim (%22,5, finans ve sigortacılık

Tarım sektörü, tarıma ayrılan
alanların artırılması ve yeni üretim
tekniklerinin kullanılması gibi birkaç
yapısal değişikliğe gitmiştir. Ancak
buna rağmen bölgeler ve sektörler
arasında farklılıklar varlığını sürdürmektedir.
Portekiz’de tarım küçük ve orta
ölçekteki aile işletmelerine dayanmakta olup dağınık bir yapıya sahiptir. Küreselleşme ile kooperatif örgütlenmesinin yayılması daha büyük

Başlıca Ülkeler İtibarı ile
Dış Ticaret
Portekiz, 2019 yılında yaklaşık
6 milyar dolar ile doğrudan yabancı
yatırım çeken ülkeler arasında 43. ve
196 milyar dolarlık toplam yabancı
sermaye stoğu ile dünyada 40. sıradadır.
AB ülkeleri Portekiz’deki doğrudan yabancı yatırımların en büyük
kaynağı olup, toplam yabancı yatırımların %88’ini oluşturmaktadır.
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Türkiye-Portekiz Dış Ticareti

bir önem kazanmıştır. Ülkede çok
çeşitli bitki ve hayvancılık ürünleri
üretilmektedir. Portekiz dünyanın en
büyük şarap üreticilerinden biridir.
9,2 milyar hektarlık arazi şu şekilde
sınıflandırılmaktadır: 2.755 bin hektar ekilebilir arazi ve daimi ekinler
(710 bin hektar), 530 bin hektar
daimi mera, 3.640 bin hektar orman
ve 2.270 bin hektar diğer arazi.
Portekiz'de yetişen başlıca ürünler;
tahıl (buğday, arpa, mısır ve pirinç),
patates, üzüm (şaraplık), zeytin ve
domatestir. Portekiz dünyada önde
gelen salça ve şarap ihracatçılarından
biridir.
Portekiz Avrupa’nın en büyük
şarap üreticilerinden biridir. Toplam
tarım ürünleri gelirinin yarısı şarap
sektöründen gelmektedir. Sektörde
13 bin firma olup, tarımsal işgücünün %28’ini istihdam etmektedir.
Ülkedeki uzun sahil şeridi ve ülkeyi çevreleyen sulardaki balık bolluğu
balıkçılık sektörünün gelişimini sağlamıştır. Sardalya, hamsi ve orkinos,
Kuzey Atlantik’ten morina gibi diğer
türler kıyılara yakın alanlarda yakalanmaktadır. Bu durum balık endüstrisini geliştirmekte ve ürünlerin tüm
dünyada ihraç edilmesine olanak sağlamaktadır.
Başlıca ithal edilen tarım ürünleri;
su ürünleri, et ve hububattır (buğdaymısır).
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Türkiye'nin Portekiz'e İhracatında Başlıc Ürünler

