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Základní údaje
V západní části Pyrenejského poloostrova se nachází
Portugalská republika s jediným pevninským sousedním státem Španělskem. Samotné Portugalsko se skládá z 18 distriktů
a dvou autonomních oblastí (souostroví Azory a Madeiry).

Oficiální název

Portugalská republika

Počet obyvatel

10 341 330 (2016)

Rozloha

92 090 km2

Měna

Euro

Zákonodárnou moc má jednokomorový parlament, sestávající se
Úřední jazyk
portugalština
z 230 poslanců volených na 4 roky. Prezident je volen
dvoukolovým většinovým systémem na pětileté funkční
HDP a příspěvky k jeho růstu
4%
období, tím současným je od 9. března 2016 Marcelo Rebelo
odhad
de Sousa. Nejvyšší výkonnou moc má vláda. Premiérem je
2,6%
od podzimu 2015 António Luís Santos da Costa.

Zahraniční obchod
Z Portugalska se v roce 2016 vyvážely hlavně stroje, dopravní
prostředky a textilie. Nejčastěji směřoval export do sousedního
Španělska (27 %), Francie (13 %) a Německa (12 %).
Největším dovozcem zboží do Portugalska je Španělsko (33 %),
Německo (14 %) a Francie (7,8 %). Import většinou tvoří stroje,
dopravní prostředky, chemické a minerální produkty.

Podle údajů Evropské komise by mělo Portugalsko dosáhnout
za rok 2017 nejvyššího ekonomického růstu (2,6 % HDP) za
posledních několik let. Růstu pomohla hlavně tradičně silná
(ač zpomalující se) domácí poptávka, zvýšený vývoz
a investice. Výkonnost ekonomiky se v roce 2018 (růst o 2,6 %
HDP) i 2019 (2,1 % HDP) očekává o něco slabší, ale stále
zhruba na úrovni průměru EU. Čistý export by měl pozitivně
přispět k růstu HDP i v roce 2018, poté mírně poklesne
z důvodu poklesu vlivu automobilového průmyslu a cestovního
ruchu.
Míra inflace se bude držet na nízké úrovni kolem 1,5 %. Ač se
veřejný dluh postupně snižuje (130,6 % HDP v roce 2014 na
121,1 % HDP v roce 2019) je stále zhruba o 40 procentních
bodů vyšší než průměr EU.

1,8%

1,5%
0,9%
0%

čisté exporty
domácí poptávka

-2%
2014

Makroekonomický výhled

2,1%

1,8%

2%

2015

2016

zásoby
Růst HDP

2017

2018

2019

Zdroj: Evropská komise

Veřejné finance a inflace
Veřejný dluh k HDP (pravá osa)
Saldo veřejných rozpočtů k HDP (levá osa)
Inflace (levá osa)
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Vybrané ukazatele trhu práce
Dařilo se i na trhu práce, rostla zaměstnanost
(v oblastech s vysokým podílem lidské práce, jako je
například cestovní ruch nebo i ve stavebnictví). Míra
nezaměstnanosti
v Portugalsku
postupně
klesá
z hodnoty 16,4 % z roku 2013. Komise odhaduje její
pokles na 8,3 % v roce 2018 a na 7,6 % v následujícím
roce, dostane se tak na předkrizovou úroveň míry
nezaměstnanosti. Náklady práce v Portugalsku jsou o
něco vyšší než v ČR - ve zpracovatelském průmyslu
(1 623 eur) jen zhruba o 5 %. Minimální mzda
v Portugalsku je stanovena na 580 eur (ale na bázi 14
plateb ročně – tedy na 676,67 eur měsíčně).

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (listopad 2017)

8,2 %

Produktivita práce k Ø EU (2016)

62 %

Minimální měsíční mzda
Ø měsíční náklady práce v odvětvích
(2016)

676,67 €
Portugalsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

1 623 €

1 571 €

Stavebnictví

1 728 €

1 533 €

Velkoobchod a maloobchod

1 729 €

1 544 €

Doprava a skladování

2 300 €

1 475 €

Zdroj: Eurostat; PORDATA
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Základy obchodního práva
Společnost s ručením omezeným vyžaduje alespoň dva zakládající členy a minimální kapitál ve výši 2 eura. Založení
společnosti trvá v Portugalsku dle žebříčku Doing Business celkem 5 dní a vyjde na 220 – 360 eur (cca 5 700 – 9 400 Kč).
Pro založení akciové společnosti je potřeba alespoň pět akcionářů (fyzických či právnických osob) a základní kapitál ve
výši alespoň 50 tisíc eur. Tato společnost musí být registrována v Obchodním registru.

Daně
Základní sazba korporátní daně je stanovena ve výši
21 %. Daň z příjmu právnickcýh osob se zvyšuje
o obecní přirážku (až do výše 1,5 % ze zdanitelného
zisku) a 3% přirážku pro firmy s příjmem mezi
1,5 a 7,5 miliónu eur ročně, 5% mezi 7,5 mil. a 35 mil.
eur a 7% nad 35 mil. eur ročně. Na prvních 15 000 eur
zdanitelného zisku malých a středních podniků se
uplatňuje snížená 17% daň.

Daně

Sazba

Korporátní daň

21 %

Daň z příjmu jednotlivců

14,5 % - 48 %

DPH (základní/snížené)

23 % / 13 % / 6 %

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG

Daň z příjmu fyzických osob je progresivní. Nejnižší je 14,5% sazba pro příjem do 7 091 eur, následují sazby 28,5 %,
37 % , 45 % a nejvyšší 48 % (pro osoby s příjmy nad 80 640 eur ročně).
Základní sazba daně z přidané hodnoty je v Portulgalsku stanovena ve výši 23 %. Snížená 13% sazba se vztahuje na
některé potraviny, vstupy na kulturní akce, restaurace, víno a jiné. 6% daň je cílená na některé potraviny, farmaceutika,
knihy, noviny, ubytování, veřejnou a vnitrostátní osobní dopravu. Osvobozena od daně je mezinárodní přeprava
cestujících.

Energetika
Cena zemního plynu má v Portugalsku klesající trend. V prvním pololetí roku 2017 činila 7,7 €/GJ (v ČR ve stejném období
6,6 €/GJ).
Cena elektrické energie pro velkoodběratele má již dlouhodobě relativně konstantní výši – v prvním pololetí roku 2017
činila 11,5 eurocentů za kilowatthodinu (v ČR ve stejném období 6,8 eurocentů za kilowatthodinu).
Portugalsko využívá při výrobě elektrické energie především obnovitelné zdroje (30,8 %), vodní zdroje (30 %) a pevná
paliva (23 %). Dalšími zdroji jsou zemní plyn (13,2 %) a ropa (2,6 %). Jadernou energii Portugalsko při výrobě elektrické
energie nevyužívá vůbec.
Na dovozu energetických komodit je Portugalsko závislé poměrně hodně – v roce 2015 činila celková energetická závislost
77,4 % (průměr EU činí 54 %).

Investiční pobídky
Portugalsko nabízí investorům celou škálu investičních pobídek. Investoři mohou využít například pobídky na výrobu
(půjčky, granty, daňové úlevy korporátní daně), pobídky na výzkum a vývoj (finanční či daňové), pobídky na tvorbu
pracovních míst (stáže, vyjímky z pojistného na sociální zabezpečení).
Pořadí států
Index
Portugalsko

ČR

z počtu

Charakteristika

Doing Business

29.

30.

190

Hodnotí podmínky pro podnikání
(celkem 10 subindexů)

Index ekonomické komplexity

36.

9.

124

Úroveň produkčních možností země

3.

6.

163

Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem 23
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním,
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.)

Index vnímání korupce

29.

47.

176

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

Globální index konkurenceschopnosti

42.

31.

137

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

77,4

31,9

Světový index míru

Energetická závislost (v %)

Ø EU 54,0 Závislost země na dovozu energetických komodit

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2016, Global Peace Index 2017, Corruption Perceptions Index
2016, Global Competitiveness Index 2017-2018, Eurostat – Energy Dependence 2015
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