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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Κρατικός προϋπολογισμός της Αρ-
γεντινής για το 2022 
Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός 
Οικονομίας της Αργεντινής,  κ. Mar-
tín Guzmán, κατέθεσε το νομοσχέδιο 
προϋπολογισμού 2022 στο Εθνικό 
Κογκρέσο της χώρας.  
Στον προϋπολογισμό προβλέπεται 
πληθωρισμός 33% για το επόμενο 
έτος, πρωτογενές δημοσιονομικό 
έλλειμμα 3,3% του ΑΕΠ, επίσημη 
συναλλαγματική ισοτιμία 131,10 πέ-
σος/δολάριο μέχρι τα τέλη του 2022 
και ρυθμός ανάπτυξης 4% (μετά από 
ανάκαμψη 8% το τρέχον έτος). Επί-
σης προβλέπονται επιδοτήσεις στον 
τομέα της ενέργειας, οι οποίες θα κυ-
μαίνονται στο 1,5% του ΑΕΠ.  
Το Yπουργείο Οικονομίας προβλέπει 
ότι οι μισθοί των εργαζομένων θα 
έχουν αύξηση της τάξεως του 38,3%.  
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η ιδιωτι-
κή κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 
4,6% και οι επενδύσεις κατά 3,1%. ι 

Αναμένεται να αυξηθούν τόσο οι ε-
ξαγωγές (7,5%) όσο και οι εισαγωγές 
(9,4%) της Αργεντινής. Τα κρατικά 
έσοδα θα ανέλθουν σε 15,7 τρισ. πέ-
σος, σημειώνοντας αύξηση της τάξε-
ως του 45,3% (τα έσοδα προβλέπεται 
να είναι 10,7 τρισ. πέσος το τρέχον 
έτος).  
Όπως είχε ανακοινωθεί προγενέστε-
ρα από τον Πρόεδρο της Αργεντινής, 
κ. Alberto Fernández, ο προϋπολογι-
σμός του 2022 προϋποθέτει ότι δεν 
θα πραγματοποιηθούν αποπληρωμές 
κεφαλαίων στο Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, καθώς η κυβέρνηση ευελπι-
στεί ότι θα επιτευχθεί συμφωνία κατά 
τη διάρκεια του έτους. Ειδάλλως, η 
Αργεντινή θα κληθεί να καταβάλλει 
19,1 δισ. δολ. 
Αργεντινοί αξιωματούχοι  εκτιμούν 
ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός σημα-
τοδοτεί την ανάκαμψη από τη «διπλή 
κρίση» του «μη βιώσιμου χρέους» 
και της πανδημίας.  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

                 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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



Καταβολή δόσης 1,88 δισ. δολ. στο ΔΝΤ 
Στις 22 Σεπτεμβρίου, η Αργεντινή κατέβαλε 1,88 
δισ. δολ. στο ΔΝΤ. Το εν λόγω ποσό αποτελεί 
την πρώτη δόση επί του κεφαλαίου του δανείου, 
συνολικού ύψους 57 δισ. δολ., που είχε αναλάβει 
η Αργεντινή το 2018, ενώ  εντός του τρέχοντος 
έτους, είχε επίσης προβεί σε πληρωμές τόκων. 
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο πρόσφατης απόφα-
σης του ΔΝΤ σχετικά με την έκδοση νέων αποθε-
ματικών αξίας 650 δισ. δολαρίων προκειμένου να 
βοηθηθούν οι χώρες που πλήττονται από τις οικο-
νομικές συνέπειες της πανδημίας, συμφωνήθηκε 
να λάβει η Αργεντινή το ποσό των 4,3 δισ. δολ.  
Πρόκειται για την μεγαλύτερη ανακατανομή ειδι-
κών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDR) στην ιστο-
ρία του ΔΝΤ. 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Διμερείς εμπορικές σχέσεις Αργεντινής και 
Βραζιλίας  
Τον περασμένο Αύγουστο, η Αργεντινή παρουσί-
ασε έλλειμμα, ύψους 119 εκατ. δολ., στο εμπορι-
κό ισοζύγιο με τη Βραζιλία. Οι εξαγωγές της Αρ-
γεντινής προς τη γείτονα χώρα ανήλθαν σε 1 δισ. 
δολ, ενώ οι εξαγωγές σε 1,119 δισ. δολ. Το εμπο-
ρικό έλλειμμα ήταν κατά 21% μεγαλύτερο σε 
σχέση με τον Αύγουστο 2020.  
Επισημαίνεται ότι, η Βραζιλία αποτελεί διαχρονι-
κά τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της Αργεντι-
νής. Το περασμένο έτος, περίπου 90%  των εισα-
γωγών της Αργεντινής από τη Βραζιλία ήταν βιο-
μηχανικά προϊόντα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος 
των αργεντινών εξαγωγών προς τη Βραζιλία ήταν 
οχήματα, τεμάχια οχημάτων, ανταλλακτικά και 
σιτηρά.    
 
Ανάπτυξη του κλάδου της μεταλλουργίας 
Σύμφωνα με έκθεση που συνέταξε η Ένωση Με-
ταλλουργών Βιομηχάνων της Αργεντινής, η με-
ταλλουργική βιομηχανία σημείωσε ανάπτυξη 

15,7% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 
του 2020. Για το διάστημα των πρώτων επτά μη-
νών (Ιανουάριος-Ιούλιος 2021), η ανάπτυξη ήταν 
24,5% συγκριτικά με το πρώτο επτάμηνο του 
2019, δηλαδή χρονική περίοδο πριν την έναρξη 
της πανδημίας.  
 
Επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές 
κρέατος  
Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε την 
επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές βοείου 
κρέατος μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, προκαλώντας 
έντονες αντιδράσεις εκ μέρους των παραγωγών 
καθώς επίσης της Επιτροπής Συνδέσμου Γεωργι-
κών Οργανισμών (CEEA).  
Αρχικά τον περασμένο Μάιο, οι αρχές της Αργε-
ντινής είχαν αναστείλει τις εξαγωγές κρέατος για 
30 ημέρες προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στην 
εγχώρια αγορά, οι οποίες είχαν εκτοξευθεί λόγω 
της μείωσης της προσφοράς.   

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Διάκριση για τον Οργανισμό Επενδύσεων του 
Μπουένος Άιρες 
Ο οργανισμός προώθησης επενδύσεων και εμπο-
ρίου της πόλης του Μπουένος Άιρες (InvestBA) 
κατέλαβε την πρώτη θέση στη Λατινική Αμερική, 
για το 2020 στην ετήσια λίστα του περιοδικού 
International Business Magazine που αφορά τους 
φορείς προσέλκυσης επενδύσεων. Παρά τις δυ-
σμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, ο εν λόγω ορ-
γανισμός συνέβαλε στην αύξηση των εξαγωγών 
των επιχειρήσεων της περιοχής και την υλοποίη-
ση νέων επενδύσεων στο Μπουένος Άιρες, ενώ 
υπήρξε επίσης  κινητήρια δύναμη για τον εκσυγ-
χρονισμό και την αναζωογόνηση της οικονομίας 
της πόλης. Επιπροσθέτως, το περασμένο έτος, η 
στρατηγική προώθησης των άμεσων ξένων επεν-
δύσεων του οργανισμού InvestBA χαρακτηρίστη-
κε από το περιοδικό Financial Times ως η τρίτη 
καλύτερη στον κόσμο.  
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  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 

Σημαντική αύξηση της παραγωγής μη συμβα-
τικού φυσικού αερίου 
Νέο ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε στην παραγωγή 
μη συμβατικού φυσικού αερίου (από σχιστολιθι-
κά πετρώματα)  στην Αργεντινή. Συνολικά, τον 
περασμένο Αύγουστο παρήχθησαν, σε ημερήσια 
βάση, περίπου 68 εκατ. κυβικά μέτρα μη συμβα-
τικού αερίου σε ολόκληρη τη χώρα. Υπήρξε αύ-
ξηση κατά 4,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, που 
επίσης είχε σημειωθεί ρεκόρ ημερήσιας παραγω-
γής (64,9 MMm3/d). Η αύξηση ήταν 24,1% σε 
σχέση με τον Αύγουστο του 2020. Όσον αφορά 
συνολικά την παραγωγή του φυσικού αερίου, τον 
Αύγουστο σημειώθηκε αύξηση 6,4% συγκριτικά 
με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.  
 
Επένδυση για τη βελτίωση της ποιότητας των 
καυσίμων  
Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου της Αργεντινής «YPF» ανακοίνωσε την πραγ-
ματοποίηση επένδυσης, ύψους 21 εκατ. δολ., που 
αφορά στη βελτίωση της ποιότητας της βενζίνης 
στο διυλιστήριο της εταιρείας που βρίσκεται στο 
βιομηχανικό συγκρότημα Luján de Cuyo στη δυ-
τική Αργεντινή.   

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Άνοιγμα των συνόρων της Αργεντινής 
Στις 21 Σεπτεμβρίου, η Κυβέρνηση της Αργεντι-
νής ανακοίνωσε το άνοιγμα των συνόρων και τη 
χαλάρωση πολλών μέτρων σχετικά με την πανδη-
μία. Σημειώνεται ότι τα σύνορα της Αργεντινής 
παραμένουν κλειστά για επισκέπτες από τον 
Μάρτιο 2020.  
Αρχικά, την 1η Οκτωβρίου θα επιτρέπεται η είσο-
δος στη χώρα όλων των πολιτών από τις γειτονι-
κές χώρες, χωρίς υποχρέωση να τεθούν σε καρα-
ντίνα. Μετά την 1η Νοεμβρίου τα σύνορα θα εί-
ναι ανοικτά σε όλους τους ξένους τουρίστες, ανε-
ξαρτήτως από ποια χώρα προέρχονται. Εντούτοις,  

όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζουν 
πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού, με τη δεύ-
τερη δόση τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την άφιξη 
στην Αργεντινή.  
Επιπροσθέτως, θα απαιτείται αρνητικό αποτέλε-
σμα PCR τεστ 72 ώρες πριν την άφιξη στην Αρ-
γεντινή.  
 
Συνέδριο ταξιδιωτικών και τουριστικών πρα-
κτόρων  
Το 46ο Συνέδριο ταξιδιωτικών και τουριστικών 
πρακτόρων διοργανώθηκε στην πόλη San Miguel 
de Tucumán (28-9-2021), με συμμετοχή του    
Υπουργού Τουρισμού της Αργεντινής, κ. Matías 
Lammens. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο 
συνέδριο στον τουριστικό κλάδο που πραγματο-
ποιήθηκε με φυσική παρουσία μετά την έναρξη 
της πανδημίας, τηρώντας αυστηρά το υγειονομι-
κό πρωτόκολλο. 
Υπήρξε συμμετοχή περισσοτέρων των 1.300 ατό-
μων, μεταξύ των οποίων ταξιδιωτικοί πράκτορες, 
ξενοδόχοι και αξιωματούχοι από όλες τις επαρχί-
ες της χώρας. Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω συ-
νέδριο αποτέλεσε πρόβα ενόψει της επικείμενης 
Έκθεσης Τουρισμού FIT 2021 που θα διοργανω-
θεί - επίσης με φυσική παρουσία - τον Δεκέμβριο 
τρέχοντος έτους.  

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

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

     Source:https://www.cronista.com/economia-politica/vaca



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ * 

Event: Aminera (Mining Exhibition) 
Duration: 16-18 November 2021 
Organizer: CAEM- The Argentine Chamber of Mining Companies  
Venue: Av. Luis M. Campos 1061  
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 4514 1400  
E-mail: arminera@argentina.messefrankfurt.com  
Website: https://arminera.ar.messefrankfurt.com/buenosaires 
  

 
Event: FIT America Latina (International Tourism Fair of Latin America) 
Duration: 4-7 December 2021 
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 
 
 

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 
 
 
*Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση των ανωτέρω Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων 
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