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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Ομιλία του Προέδρου της Αργεντι-
νής στο Εθνικό Κογκρέσο για την 
οικονομία της χώρας 
Στην τελευταία  τακτική σύνοδο του  
Εθνικού Κογκρέσου της Αργεντινής, 
ο Πρόεδρος κ. Fernandez, ανέφερε 
ότι η πρόσφατη κατ’ αρχήν συμφωνί-
α με το ΔΝΤ  ήταν η καλύτερη δυνα-
τή συμφωνία που θα μπορούσε να 
επιτευχθεί δεδομένου ότι δεν θα συσ-
σωρεύσει νέο χρέος για τη χώρα, οι 
πληρωμές θα ξεκινήσουν το 2026 και 
θα ολοκληρωθούν το 2034. Η κυβέρ-
νηση επίσης δεσμεύεται να βελτιώσει 
τη νομισματική και δημοσιονομική 
της πολιτική.  
Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι μέσω της 
συμφωνίας αυτής, δίνεται η δυνατό-
τητα για υλοποίηση νέων έργων υπο-
δομών και επενδύσεων στον τεχνολο-
γικό-επιστημονικό τομέα καθώς επί-
σης για εφαρμογή αποτελεσματικότε-
ρης κοινωνικής πολιτικής. Η επιτυχία 
της συμφωνίας έγκειται στο γεγονός 

ότι δεν θα απαιτηθούν πολιτικές προ-
σαρμογής και αύξηση των πραγματι-
κών δαπανών, ούτε θα υπάρξει με-
ταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συ-
στήματος καθόλη τη διάρκεια του 
προγράμματος.  
Το περασμένο έτος υπήρξε ανάπτυξη 
της τάξεως του 10,3%, ποσοστό που 
ήταν υψηλότερο του αναμενομένου, 
σύμφωνα με τον κ. Fernandez. Την 
ανάκαμψη αυτή απέδωσε ο Πρόε-
δρος στα δημόσια έργα που διενερ-
γούνται σε όλη την επικράτεια της 
χώρας (3.700 έργα υποδομών), στον 
κατασκευαστικό κλάδο και στον βιο-
μηχανικό κλάδο, ο οποίος είχε ανά-
πτυξη κατά 7% σε σύγκριση με το 
2019 (πριν την εκδήλωση της πανδη-
μίας). Το 2021, οι παραγωγικές επεν-
δύσεις επίσης σημείωσαν αύξηση 
κατά 13% σε σχέση με το 2019.  
Το τρίτο τρίμηνο του 2021, η ανεργία 
ανήλθε σε 8,2% (χαμηλότερο ποσο-
στό των τελευταίων τριών ετών).   

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
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 Source:https://www.batimes.com.ar/news/economy/investba-helps-push-buenos-aires-ont-



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και 
Διεθνούς Εμπορίου της Αργεντινής  
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
Μπουένος Άιρες, ο Αργεντινός Πρέσβυς, κ. Alan 
Beraud, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Οι-
κονομικών Σχέσεων με την Ευρώπη στο Υπεξ 
Αργεντινής προέβη σε ενημέρωση σχετικά με το 
εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Ο κ. Beraud ανέ-
φερε αρχικά ότι η Αργεντινή είναι η τρίτη μεγα-
λύτερη χώρα σε όγκο εμπορικών συναλλαγών 
στη Λατινική Αμερική (μετά τη Βραζιλία και το 
Μεξικό). Η Αργεντινή θέλει να δώσει έμφαση 
στην αύξηση εξαγωγών προϊόντων προηγμένης 
τεχνολογίας (ιδιαίτερα στον γεωργικό τομέα) δε-
δομένου ότι οι εξαγωγές της - σε μεγάλο βαθμό - 
βασίζονται σε προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής.  
 
Εμπορικό ισοζύγιο Αργεντινής  
Όσον αφορά στο εμπορικό ισοζύγιο, η Αργεντινή 
έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο και σύμ-
φωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, 
τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές υπερβαί-
νουν τα  προ της πανδημίας επίπεδα. Το προηγού-
μενο έτος, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 42% σε 
σύγκριση με το 2020, ενώ οι εισαγωγές αυξήθη-
καν ακόμη και περισσότερο από τις εξαγωγές  
(αύξηση 49% σε σχέση με το 2020). 
Το 2021, οι εξαγωγές σόγιας και καλαμποκιού  
αποτέλεσαν το 42,5% επί του συνόλου των εξα-
γωγών της Αργεντινής και κατευθύνθηκαν κυρί-
ως σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Επίσης 
σημαντικές ήταν και οι εξαγωγές εξαρτημάτων 
και  ανταλλακτικών αυτοκινήτων προς άλλες χώ-
ρες της Λατινικής Αμερικής. Μεταξύ των σημα-
ντικότερων εισαγωγών της Αργεντινής συμπερι-
λαμβάνονται τα καύσιμα, σφαιρίδια σόγιας, κτλ.   
 
Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι 
Η Βραζιλία είναι ο μεγαλύτερος  εμπορικός εταί-
ρος της Αργεντινής, αντιπροσωπεύοντας το 15% 

των εξαγωγών της Αργεντινής και το 20% των 
εισαγωγών της. Η ΕΕ βρίσκεται στη δεύτερη θέ-
ση όσον αφορά στις εξαγωγές, πίσω από τη Βρα-
ζιλία, και στην τρίτη θέση των προμηθευτών της, 
πίσω από τη Βραζιλία και την Κίνα. Η Αργεντινή 
εμφανίζει έλλειμα στο εμπορικό ισοζύγιο με τη 
Βραζιλία και την Κίνα, ενώ έχει εμπορικό πλεό-
νασμα με την ΕΕ, ύψους 550 χιλ. δολ. 

Ενδεχόμενη συμφωνία με την Κίνα για ανταλ-
λαγή νομισμάτων (swap)   
Σε πρόσφατη επίσκεψη του κ. Fernandez στην 
Κίνα, επιβεβαιώθηκε από πλευράς Κίνας, η πρό-
θεση υπογραφής συμφωνίας ανταλλαγής νομι-
σμάτων (swap) μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών 
των δύο χωρών προκειμένου να ενισχυθούν τα 
συναλλαγματικά διαθέσιμα της Αργεντινής.  
 
Συνεργασία ελληνικής εταιρείας με την αργε-
ντινή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefonica 
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αντι-
προσωπεία της ΕΕ στο Μπουένος Άιρες υπήρξε 
εκτενής παρουσίαση της συνεργασίας που έχει η 
ελληνική εταιρεία Pobuca με την  αργεντινή εται-
ρεία τηλεπικοινωνιών Telefonica.  
Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της Pobuca στην 
Αργεντινή, κα Carolina Brunatti, σε συνεργασία 
με στέλεχος της Telefonica, προέβη σε αναλυτική 
περιγραφή των δράσεων της ελληνικής εταιρείας 
στην Αργεντινή. Συγκεκριμένα, η Pobuca που 
δραστηριοποιείται  στη διεθνή αγορά 
CRM (Customer Relationship Management), πα-
ρέχει στην Telefonica την εφαρμογή Pobuca 
Connect, η οποία δίνει τη δυνατότητα μετατροπής 
πολλαπλών καταλόγων επαφών σε ένα ενοποιη-
μένο ευρετήριο διευθύνσεων, που είναι εύκολα 
προσβάσιμο από τους χρήστες. Με τον τρόπο αυ-
τό, οι πελάτες της Telefonica δύνανται να έχουν 
συνεχή πρόσβαση στις επιχειρηματικές επαφές 
τους αλλά και να τις μοιράζονται με τους συνα-
δέλφους τους, σε ένα φιλικό και ασφαλές, για τον 
χρήστη, περιβάλλον. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Κατασκευή νέου φωτοβολταϊκού πάρκου στην 
επαρχία San Juan 
Η «YPF Luz» - θυγατρική της κρατικής εταιρείας 
πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αργεντινής 
YPF - ανακοίνωσε την κατασκευή νέου φωτο-
βολταϊκού πάρκου στην επαρχία San Juan, στη 
Δυτική Αργεντινή.  
Το πάρκο, συνολικής ισχύος 300 MW, θα δύνα-
ται να εξυπηρετεί ανάγκες 140.000 κατοικιών, 
ενώ η εν λόγω επένδυση θα ανέλθει σε 90 εκατ. 
δολ. 
 
Ανάπτυξη πράσινου υδρογόνου στην Αργεντινή 
Η επένδυση, συνολικού ύψους 8,4 δισ. δολ., που 
θα υλοποιηθεί από την αυστραλιανή εταιρεία 
«Fortescue Future Industries» σχετικά με 
την παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην επαρχία 
Río Negro στην Παταγονία καταδεικνύει τη ση-
μασία που αποδίδει  κυβέρνησης της Αργεντινής 
στην ανάπτυξη αυτής της μορφής ενέργειας.  
Στόχος της Αργεντινής είναι να καταστεί, σε μα-
κροπρόθεσμο διάστημα, εκ των μεγαλύτερων πα-
ραγωγών πράσινου υδρογόνου στον κόσμο. Για 
το λόγο αυτό διοργανώθηκε στα τέλη του περα-
σμένου έτους «Διάσκεψη Υδρογόνου» με συμμε-
τοχή αξιωματούχων της Κυβέρνησης, επιχειρη-
ματικών και οικονομικών φορέων καθώς και ε-
ρευνητικών ιδρυμάτων. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης 
Εντυπωσιακή αύξηση του εγχώριου τουρισμού 
σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν 
τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με στατιστικά στοι- 
χεία που δημοσίευσε η Ένωση Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων της Αργεντινής, περισσότεροι από 
32 εκατ. κάτοικοι της χώρας πραγματοποίησαν 
ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας 
αύξηση  κατά 44%, συγκριτικά με την τουριστική       

κίνηση του προηγούμενου καλοκαιριού. Υπολο-
γίζεται ότι, τη φετινή θερινή σεζόν, ο κύκλος ερ-
γασιών των επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο 
ανήλθε σε 585 δισ. πέσος. 
Ο Αργεντινός Υπουργός Τουρισμού και Αθλητι-
σμού, κ. Matías Lammens, ανέφερε ότι η θερινή 
σεζόν ήταν μια από τις καλύτερες σεζόν των τε-
λευταίων είκοσι ετών και το γεγονός αυτό δείχνει 
ότι ο κλάδος του τουρισμού ανέκαμψε πλήρως 
(από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία).   
 
Αύξηση των πτήσεων προς/από την Αργεντινή 
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού 
«Routes Americas» που έλαβε χώρα στο Texas 
των ΗΠΑ (15-17 Φεβρουαρίου), διευθυντικά στε-
λέχη του Ινστιτούτου Τουριστικής Προώθησης 
της Αργεντινής πραγματοποίησαν πολλές συνα-
ντήσεις με αεροπορικές εταιρείες από χώρες της 
Βόρειας και Νότιας Αμερικής με σκοπό την αύ-
ξηση των πτήσεων προς και από την Αργεντινή. 
Κατόπιν των συναντήσεων αυτών, 11 αεροπορι-
κές εταιρείες θα αυξήσουν τη συχνότητα των πτή-
σεων τους προς την Αργεντινή κατά τη διάρκεια 
του τρέχοντος έτους καθώς επίσης το 2023.  
Σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο Τουριστικής Προ-
ώθησης τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Τουρισμού και Αθλητισμού της Αργεντινής.  

Source:https://www.eleconomistaamerica.com.ar/socied  

Source:https://guide4travelers.com/tourist-attractions-in 

  Source:http://blog.alquilerargentina.com/noticias/neuque 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ * 

Event: Avicola & Porcinos 2022 (Poultry & Meat  Industry International Exhibition ) 
Duration: 9-11 March 2022 
Organizer: CAPIA Argentine Chamber of Poultry Producers  
Venue: Centro Costa Salguero 
Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero  
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 5219 1553  
E-mail:  info@mbgevents.com. ar 
Website: https://www.avicola.com.ar 
 
 
Event: Tecno Fidta 2022 (International Food Technology) 
Duration: 22-25 March 2022 
Organizer: Messe Frankfurt Argentina  
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800  
E-mail: tecnofidta@argentina.messefrankfurt.com  
Website: https://tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires 
 
 
Event: Rural Argentina 2022 (Livestock, Agricultural machinery, Agriculture, New technologies) 
Duration: 20-31 July 2022 
Organizer: Sociedad Rural Argentina   
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800  
Website: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/exposici%C3%B3n-rural-2022 
 
 

Event: FIT America Latina (International Tourism Fair of Latin America) 
Duration: 1-4 October 2022 
Organizer: Ferias Argentinas S.A. 
Venue: Viamonte 640  
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 4394 1113  
E-mail: fit@fit.org.ar  
Website: https://fit.org.ar 
 
 
*Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση των ανωτέρω Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων 

                    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 4 

tel:+541170784800
mailto:tecnofidta@argentina.messefrankfurt.com
tel:+541170784800
tel:+549%20011%2014394%201113
mailto:fit@fit.org.ar

