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1. Σύμφωνα με στοιχεία του πορτογαλικού Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής 
(ΙΝΕ), ο αριθμός των ξένων επισκεπτών στην Πορτογαλία (1,8 εκατομμύρια) 
αυξήθηκε κατά 2,1%,  τον Ιούλιο τ.ε., σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2019. Ο Ιούλιος επιβεβαίωσε την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα της 
χώρας, με τα καταλύματα να καταγράφουν 3 εκατομμύρια επισκέπτες και 8,6 
εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, τιμές που αντιστοιχούν σε αυξήσεις 6,3% και 
4,8% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019 (έτος ρεκόρ για κλάδο). 

2. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Πορτογαλίας, οι δαπάνες των 
αλλοδαπών τουριστών στην Πορτογαλία και των Πορτογάλων τουριστών στο 
εξωτερικό, τον Ιούλιο τ.ε., αυξήθηκαν κατά 137% και 63%, αντιστοίχως, 
ξεπερνώντας τις τιμές του Ιουλίου 2019.   

3. Παρά την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος και τα σημάδια 
επιβράδυνσης στην ανάπτυξη της πορτογαλικής οικονομίας που συνδέονται 
με τη διεθνή συγκυρία, σημειώθηκε, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας της 
χώρας σε 5,9%, τον τρέχοντα Ιούλιο, ο οποίος έκλεισε  με 306,2 χιλιάδες 
ανέργους, ενώ οι εργοδότες καταγγέλλουν όλο και περισσότερες δυσκολίες 
στις προσλήψεις. Οικονομολόγοι διατείνονται ότι ο περιορισμός της ανεργίας 
σε ελάχιστα επίπεδα δύναται να μη διαρκέσει πολύ υπό τις παρούσες 
συνθήκες της συνεχιζόμενης πίεσης του πολέμου στην Ουκρανία στην 
ευρωπαϊκή οικονομία. 

4. Κατά τη σύνοδο του πορτογαλικού υπουργικού συμβουλίου της 8ης 
Σεπτεμβρίου, αποφασίστηκε όπως ο μοναδικός σταθμός υποδοχής και 
αεριοποίησης LNG που βρίσκεται στο λιμάνι Sines, αποκτήσει περισσότερους 
αποθηκευτικούς χώρους LNG. Φιλοδοξία της πορτογαλικής κυβέρνησης είναι 
να μεταφορτώνεται το LNG που φθάνει στη χώρα σε μικρότερα πλοία για 
περαιτέρω διακίνηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η σημερινή ικανότητα 
αποθήκευσης LNG ανέρχεται σε 3,6 TWh και έχει αξιοποιηθεί σε ποσοστό 
100%. Συγχρόνως, κατά την ίδια σύνοδο αποφασίστηκε να συγκροτηθεί 
εθνική εφεδρεία υδάτων σε υδατοφράγματα, την οποία θα διαχειρίζεται η 
Πορτογαλική Αρχή Περιβάλλοντος (APA). 

5. O Πορτογάλος Υφυπουργός Ενέργειας, κ. João Galamba, ταξίδεψε στην 
Αμπούτζα της Νιγηρίας με σκοπό να συναντηθεί με μέλη της νιγηριανής 
κυβέρνησης ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της τελευταίας στις 
συμβατικές της υποχρεώσεις για παράδοση LNG στην Πορτογαλία. Στην 
αποστολή συμμετείχε και ο διευθύνων σύμβουλος της π/πολυεθνικής 
εταιρείας ενέργειας Galp, κ. Andy Brown. 



6. Σύμφωνα με δηλώσεις του π/Υπουργείου Οικονομικών, οι μειώσεις τιμής 
στη βενζίνη και στο πετρέλαιο ντίζελ λόγω μείωσης του έμμεσου φόρου 
κατανάλωσης (ISP), οι οποίες εφαρμόστηκαν για τη συγκράτηση των 
επιπτώσεων του πληθωρισμού στα εισοδήματα των πολιτών, θα 
εξακολουθήσουν να υφίστανται και τον τρέχοντα μήνα. 

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση του Στρατηγικού 
Προγράμματος της Πορτογαλίας στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 
το οποίο αφορά σε χρηματοδότηση  ύψους 6,782 δισ. ευρώ (6 δισ. ευρώ 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και υπόλοιπο εθνική συμμετοχή).  

8.Στις 9 τρέχοντος, ο οίκος πιστοληπτικής 
αξιολόγησης Standard and Poor's αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα 
της Πορτογαλίας από «ΒΒΒ» σε «ΒΒΒ+», με σταθερές 
προοπτικές. Προηγήθηκε, στις 26.08,  αποτίμηση του π/χρέους σε «Α» 
(χαμηλό), με σταθερές προοπτικές, από τον DBRS. 

9. Τη 14η τρέχοντος, η π/Υπηρεσία Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (IGCP) 
προέβη σε δημοπρασίες ομολόγων Δημοσίου 4ετούς και 10ετούς διάρκειας, 
συνολικού ποσού 1,250 δισ. ευρώ. 
Συγκεκριμένα, το ποσό των 780 εκατ. ευρώ του 10ετούς ομολόγου (με 
επιτόκιο 2,754%) υπερκαλύφθηκε κατά 1,72 φορές και αυτό των 470 εκατ. 
ευρώ του 4ετούς (με επιτόκιο 1,777%), κατά 2,02 φορές. 
 

 


