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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Έκθεση του ΔΝΤ για την οικονομί-
α της Αργεντινής 
Στην τελευταία έκθεσή του, το ΔΝΤ 
διατήρησε τις προβλέψεις του για 
αύξηση του ΑΕΠ της Αργεντινής κα-
τά 4% την τρέχουσα χρονιά. Εντού-
τοις, το Ταμείο προβλέπει ότι η ανά-
πτυξη θα κυμαίνεται στο 2% το 2023 
(ποσοστό που συμπίπτει επίσης με τις 
προβλέψεις της αργεντινής κυβέρνη-
σης). Όσον αφορά στον ετήσιο ρυθμό 
πληθωρισμού, το ΔΝΤ αναπροσάρ-
μοσε τις προβλέψεις του και από 
43% που είχε αναφέρει σε προηγού-
μενη έκθεση, πλέον εκτιμά ότι φέτος 
το ποσοστό πληθωρισμού θα είναι 
72,4%. Σύμφωνα με την έκθεση του 
ΔΝΤ, το ποσοστό ανεργίας θα παρα-
μείνει στο 6,9%  το τρέχον και το 
επόμενο έτος. Τέλος, η Αργεντινή 
αναμένεται να καταγράψει δημοσιο-
νομικό έλλειμμα 0,3% του ΑΕΠ το 
2022 και δημοσιονομικό πλεόνασμα 
0,6% το επόμενο έτος.     

Αναδιάρθρωση χρέους προς τη Λέ-
σχη των Παρισίων  
Ο Υπουργός Οικονομικών της Αργε-
ντινής, κ. Sergio Massa, ανακοίνωσε 
την επίτευξη συμφωνίας με τη Λέσχη 
των Παρισίων που αφορά στην ανα-
διάρθρωση χρέους, συνολικού ύψους 
2 δισ. δολ.  
Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, 
οι δύο πλευρές τροποποίησαν προγε-
νέστερες συμφωνίες και συμφώνη-
σαν πλέον για αποπληρωμή του χρέ-
ους τα επόμενα έξι έτη.  Το χρέος της 
Αργεντινής δύναται να αποπληρωθεί 
σε 13 εξαμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη 
ληξιπρόθεσμη δόση θα καταβληθεί 
το Δεκέμβριο τρέχοντος έτους και η 
τελευταία το Σεπτέμβριο του 2028.  
Κατόπιν της επιτυχούς αυτής συμφω-
νίας, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τις 
επιχειρήσεις της Αργεντινής ούτως 
ώστε να δύνανται να έχουν πρόσβα-
ση σε πιστώσεις από ευρωπαϊκά τρα-
πεζικά ιδρύματα. 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

                ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Source:https://www.batimes.com.ar/news/economy/investba-helps-push-buenos-aires-ont-
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Στόχοι ενεργειακής πολιτικής για το 2023 
Το Υπουργείο Ενέργειας παρουσίασε τους στό-
χους ενεργειακής πολιτικής που προβλέπονται 
στον εθνικό προϋπολογισμό για το επόμενο 
έτος. Οι τρεις άξονες της ενεργειακής πολιτικής 
είναι: η προώθηση του τομέα των υδρογονανθρά-
κων, η ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας και η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.  Επιπλέον, 
θα υπάρξουν τροποποιήσεις όσον αφορά στην  
πολιτική επιδοτήσεων στον τομέα ενέργειας.  

Επένδυση στους τομείς ΑΠΕ και λιθίου 
Η εταιρεία Unipar από τη Βραζιλία ανακοίνωσε 
την υλοποίηση επενδύσεων, ύψους 100 εκατ. 
δολ., στους τομείς ΑΠΕ και λιθίου  στην Αργεντι-
νή, τα επόμενα τρία χρόνια. Η Unipar συγκαταλέ-
γεται στους κορυφαίους παραγωγούς καυστικής 
σόδας και χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) στη 
Λατινική Αμερική. Η εταιρεία αναμένεται να ξε-
κινήσει τη δημιουργία μονάδας εξόρυξης λιθίου 
στη βορειοδυτική Αργεντινή στις αρχές του 2023 
και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του2024. Η επέν-
δυση αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία 250 νέων 
θέσεων εργασίας. Παράλληλα η εταιρεία θα κα-
τασκευάσει αιολικό ή φωτοβολταϊκό πάρκο.   

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού FIT  
Η 26η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού FIT πραγματο-
ποιήθηκε  στο Μπουένος ‘Άιρες, στις 1-4 Οκτω-
βρίου 2022. Την επίσημη έναρξη της έκθεσης κή-
ρυξε ο Υπουργός Τουρισμού και Αθλητισμού της 
Αργεντινής, κ. Matías Lammens, ο οποίος ανέφε-
ρε κατά την ομιλία του ότι «η FIT αποτελεί μια 
από τις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού στον 
κόσμο και ο τουριστικός κλάδος έχει θετικό αντί-
κτυπο στην οικονομία της χώρας». 
Οι υπεύθυνοι της Έκθεσης Τουρισμού FIT εξέ-
φρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχή 
διοργάνωση της έκθεσης και την μεγάλη συμμε-
τοχή δεδομένου ότι υπήρξε συμμετοχή 51 χωρών 
(αύξηση κατά 34% σε σχέση με τις χώρες που 
είχαν περίπτερο το 2021) καθώς επίσης των 24 
επαρχιών της Αργεντινής.  
Συμμετείχαν περισσότεροι από 34.000 επαγγελ-
ματίες από τον κλάδο του τουρισμού. Σημειώνε-
ται ότι, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών 
που διήρκεσε η έκθεση πραγματοποιήθηκαν 
3.900 επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ πρα-
κτορείων και άλλων εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνται στον κλάδο του τουρισμού. Επιπροσθέ-
τως, 115.594 άτομα επισκέφθηκαν την  έκθεση, 
υπερβαίνοντας κατά πολύ ακόμα και τον αριθμό 
των επισκεπτών τα χρόνια πριν την εκδήλωση της 
πανδημίας.  

Μεγάλη συμμετοχή ξένων χωρών στη FIT  
Από τις ξένες χώρες, μεγαλύτερη ήταν η συμμε-
τοχή της Βραζιλίας καθώς συμμετείχαν πολλές 
από τις πολιτείες της χώρας με μεγάλα περίπτερα. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Βραζιλία είναι ο δημο-
φιλέστερος προορισμός των Αργεντινών όταν 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Επίσης συμμετείχαν 
άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής (π.χ. Ου-
ρουγουάη, Παραγουάη, Κούβα, Χιλή, Βενεζουέ-
λα, κ.α.), ενώ από Ευρώπη ξεχώρισαν οι συμμε-
τοχές της Ιταλίας και της Ισπανίας.    

Source:http://www.noticiasradioreflejos.com.ar/2021/f-i- 

Source:https://en.mercopress.com/2022/10/20/brazilian-f 

  Source:http://blog.alquilerargentina.com/noticias/neuque 
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Σύνοδος ΕΕ-CELAC στο Μπουένος Άιρες 
Πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες, στις 27 
Οκτωβρίου, η 3η σύνοδος σε επίπεδο Υπουργών 
Εξωτερικών της ΕΕ και της Κοινότητας Κρατών 
Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (CELAC). 
Σε εν λόγω σύνοδο, με θέμα «Διαπεριφερειακή 
συνεργασία για την ενίσχυση της ειρήνης και της 
βιώσιμης ανάπτυξης», προήδρευσαν από κοινού ο 
Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, 
κ. Santiago  Cafiero, και ο Επικεφαλής της δι-
πλωματίας της ΕE, κ. Josep Borrell.  
Μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων της συνό-
δου συγκαταλέγονταν η διασφάλιση δίκαιης και 
βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης στην εποχή 
μετά την πανδημία, η κλιματική αλλαγή και η 
προστασία του περιβάλλοντος, η εμβάθυνση της 
συνεργασίας στους τομείς ενέργειας και υγείας, 
κτλ. Ιδιαίτερη μνεία υπήρξε στη συνεργασία σε 
θέματα σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια και 
τη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής και 
αλυσίδων αξίας, σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Παγκόσμια Σύνοδος Δημάρχων C40  
Η Παγκόσμια Σύνοδος Δημάρχων C40 έλαβε χώ-
ρα, στο Μπουένος Άιρες, στις 19-21 Οκτωβρίου, 
με βασικό θέμα την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.  Συμμετείχαν περισσότεροι από 100 δή-
μαρχοι από διάφορες μεγάλες πόλεις του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου Αθη-
ναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, καθώς επίσης 
πολυάριθμοι δήμαρχοι πόλεων της Αργεντινής, 
εκπρόσωποι της διεθνούς επιχειρηματικής και 
επιστημονικής κοινότητας, αντιπρόσωποι ΜΚΟ.  
Στη Σύνοδο C40 εξετάστηκαν σημαντικά ζητήμα-
τα σχετικά με τις βιώσιμες πόλεις, την αειφόρο 
ανάπτυξη και την «πράσινη» χρηματοδότηση. Η 
σύνοδος C40 λαμβάνει χώρα κάθε τρία χρόνια 
και καταδεικνύει τον ρόλο των τοπικών αρχών 
στον αγώνα για την αντιμετώπιση ης κλιματικής 
αλλαγής.  

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Μπακογιάννης, συμ-
μετείχε σε διάφορα πάνελ και, μεταξύ άλλων, υ-
πογράμμισε τη σημασία συνεργειών δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα για υλοποίηση επενδυτι-
κών  δράσεων σε αστικά κέντρα, ενώ αναφέρθη-
κε και στη δημιουργία του μουσείου της πόλε-
ως της Αθήνας, το οποίο θα είναι το πρώτο πρά-
σινο μουσείο στην Ελλάδα. Επίσης αναφορά 
έγινε και στην πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναί-
ων να δημιουργήσει θέση αξιωματούχου αρμό-
διου για την αντιμετώπιση της αστικής υπερθέρ-
μανσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων συμμετείχε επί-
σης στο κεντρικό πρόγραμμα της συνόδου με θέ-
μα την ανάπτυξη και δημιουργία πόλεων, 
οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες προσβάσιμες σε 
όλους τους κατοίκους χωρίς περιορισμούς. 
Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση στην Πρεσβευτική κατοικία, 
προς τιμή του κ. Μπακογιάννη, στην οποία είχε 
τη δυνατότητα να γνωρίσει μέλη της  ομογένειας 
στην Αργεντινή και να τους ενημερώσει σχετικά 
με την παρούσα κατάσταση στην Αθήνα. Ο        
κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι η πρωτεύουσα της 
Ελλάδας προσελκύει επενδύσεις όσο ποτέ άλλοτε 
στο παρελθόν και σημειώνει ρεκόρ προσέλευσης 
τουριστών. Τέλος, έγινε αναφορά και σε διάφορα 
έργα υποδομών που υλοποιούνται στην Αθήνα.  

 

   Source:https://www.canal26.com/politica/comenzo-la-sesi-
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Χορήγηση νέου δανείου, αξίας 700 εκατ. δολ., 
στην Αργεντινή 
Η ∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (Inter-
American Development Bank) προέβη σε ανακοί-
νωση  σχετικά με χορήγηση δανείου, 700 εκατ. 
δολ., στην Αργεντινή,  ποσό που προορίζεται για 
την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών και των 
κοινωνικών δαπανών της χώρας.  Το νέο δάνειο 
θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στην Αργεντι-
νή για την κάλυψη των δημοσιονομικών της ανα-
γκών, σε βραχυπρόθεσμο διάστημα, και την υλο-
ποίηση μεταρρυθμίσεων για τη μείωση του δημό-
σιου ελλείμματος, την προώθηση της σταθερότη-
τας των τιμών και τη διασφάλιση της βιωσιμότη-
τας του χρέους. Επιπροσθέτως, αναμένεται να 
συμβάλει  στην προστασία ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού μέσω της αύξησης των κοινωνικών 
δαπανών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω 
χρηματοδότηση ευθυγραμμίζεται με τους στόχους 
που καθορίζονται στη συμφωνία αναδιάρθρωσης 
χρέους, ύψους 44,5 δισ. δολ., που υπεγράφη με-
ταξύ της Αργεντινής και του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου (ΔΝΤ) προ ολίγων μηνών.  
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια 
επίσκεψης του Υπουργού Οικονομικών, κ. Sergio 
Massa, στην Ουάσιγκτον, η ∆ιαµερικανική Τρά-
πεζα Ανάπτυξης είχε ανακοινώσει ότι θα χορηγή-
σει δάνεια, συνολικού ύψους  5 δισ. δολ.  προς 
την Αργεντινή, τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και 
στη διάρκεια του 2023.  

 
Αύξηση ρεκόρ για τις εξαγωγές μεταλλευτι-
κών προϊόντων 
Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου τ.έ. 
οι εξαγωγές μεταλλευτικών προϊόντων από την 
Αργεντινή ανήλθαν σε 2,8 δισ. δολ., σημειώνο-
ντας αύξηση κατά 30,4% σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του 2021. Το ποσό αυτό είναι το υψηλό-
τερο που σημειώθηκε μετά το 2013 (οι εξαγωγές 
ήταν 2,9 δισ. δολ. την περίοδο Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2013).  Αξίζει να αναφερθεί ότι μό-
νο τον μήνα Σεπτέμβριο, οι εξαγωγές μεταλλευ-
μάτων ήταν 384 εκατ. δολ. σημειώνοντας αύξηση 
63,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021. 
Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην μεγάλη 
αύξηση των εξαγόμενων ποσοτήτων χρυσού 
(151%) και αργύρου (77%).  
 
Εμπορική Έκθεση Pyme Expo  
Με παρουσία του Προέδρου της Αργεντινής,      
κ. Alberto Fernández, πραγματοποιήθηκαν τα  
εγκαίνια της Εμπορικής Έκθεσης Pyme Expo, σε 
βιομηχανικό πάρκο στην επαρχία Μπουένος 
Άιρες. Η έκθεση που διοργανώθηκε από την κρα-
τική τράπεζα Banco Nación, είχε διάρκεια δύο 
ημερών (26-27 Οκτωβρίου), και συμμετείχαν πε-
ρισσότερες από 3.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
από πολλούς κλάδους της αργεντινής οικονομίας.  
 
Εμπορικό πλεόνασμα για την Αργεντινή 
Το Σεπτέμβριο 2022, για μια ακόμη φορά η Αρ-
γεντινή σημείωσε εμπορικό πλεόνασμα, ύψους 
414 εκατ. δολ ΗΠΑ. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 7,4 
δισ. δολ. και οι εισαγωγές σε 6,99 δισ. δολ.  
Εντούτοις, το εμπορικό πλεόνασμα ήταν χαμηλό-
τερο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμε-
νου έτους (1,68 δισ. δολ το Σεπτέμβριο 2021). 
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Source:https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/ Source:https://www.eleconomistaamerica.com.ar/socied  



ΣΕΛΙΔΑ 5                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Αρ-
γεντινή  
Στις 4-6 Οκτωβρίου 2022, ελληνική επιχειρηματι-
κή αποστολή επισκέφθηκε το Μπουένος Άιρες. 
Συμμετείχαν εταιρείες από τον κτηματομεσιτικό 
τομέα, τους κλάδους ενέργειας, τροφίμων και πο-
τών, ενώ υπήρξε επίσης συμμετοχή οίκου δημο-
πρασιών. Η επιχειρηματική αποστολή διοργανώ-
θηκε από το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας 
Λατινικής Αμερικής (πρώτη αποστολή μετά την 
πανδημία), ενώ οι συμμετέχουσες εταιρείες μετέ-
βησαν επίσης σε Βραζιλία, Ουρουγουάη και Πα-
ναμά προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότη-
τες συνεργασίας με επιχειρήσεις των συγκεκριμέ-
νων χωρών. 
Οι συναντήσεις B2B των ελληνικών εταιρειών με 
αργεντινές επιχειρήσεις από ομοειδείς κλάδους 
πραγματοποιήθηκαν σε χώρους της Πρεσβείας. 
Επιπροσθέτως, ορισμένες επιχειρήσεις είχαν συ-
ναντήσεις και την επόμενη μέρα στα κεντρικά 
γραφεία αργεντινών εταιρειών.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα διοργάνω-
σης των επιχειρηματικών συναντήσεων στην 
Πρεσβεία, ο Επικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών 
οικονομικών σχέσεων,  Πρέσβυς κ. Ramiro Ordo-
qui, και ο διευθυντής του τμήματος εξωτερικού 

εμπορίου και  ξένων άμεσων επενδύσεων, κ. Gus-
tavo Fazzari, από το Υπουργείο Εξωτερικών της 
Αργεντινής,  προσήλθαν στην Πρεσβεία και προ-
έβησαν σε ενδελεχή ενημέρωση προς τις ελληνι-
κές εταιρείες  σχετικά με το επιχειρηματικό περι-
βάλλον αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζο-
νται για τις ξένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν επενδυ-
τικά προγράμματα στην Αργεντινή. 
Αρκετές εταιρείες της Αργεντινής προσήλθαν 
στην Πρεσβεία προκειμένου να γνωρίσουν τους 
εκπροσώπους των ελληνικών εταιρειών. Συνολι-
κά, η διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής 
κρίνεται επιτυχής και συνέβαλε σημαντικά στην 
ενίσχυση της εξωστρέφειας στην αγορά της Αρ-
γεντινής.   
Οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών παρέ-
στησαν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε δεξίωση 
της Πρεσβείας επ’ ευκαιρία επίσκεψης Υφυπουρ-
γού Εξωτερικών, κ. Κατσανιώτη. Στην εν λόγω 
δεξίωση είχαν επίσης τη δυνατότητα να συναντη-
θούν και να  ανταλλάξουν απόψεις με τον ομογε-
νή  Υπουργό Δημοσίων Έργων της Αργεντινής, 
κ. Gabriel Katopodis, ενώ γνώρισαν και ομογε-
νείς επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
με  εξαιρετική επιτυχία στην Αργεντινή.  



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: Expo Agro  
Duration: 11-13 March 2023 
Organizer:  Expo Agro 
Venue: Predio Ferial y Autodromo de San Nicolás 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 5128 9800 
E-mail: ventas@exponenciar.com.ar  
Website: https://www.expoagro.com.ar 
 
Event: Biel Light + Building (Trade Fair for Electrical Engineering, Electronic and Lighting)  
Duration: 12-15 April 2023 
Organizer: Messe Frankfurt Argentina 
Venue: La Rural Predio Ferial 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800  
E-mail: biel@argentina.messefrankfurt.com  
Website: https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires 
 
Event: Emitex 2023 (Trade Fair of Suppliers for the Garment Industry) 
Duration: 25-27 April 2023 
Organizer: Messe Frankfurt Argentina 
Venue: Centro Costa Salguero 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800 
E-mail: emitex@argentina.messefrankfurt.com  
Website: https://emitex.ar.messefrankfurt.com/buenosaires 
 
Event: Arminera (Energy, Transport and logistics) 
Duration: 22-24 May 2023 
Organizer: Messe Frankfurt Argentina & CAEM 
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800  
E-mail: arminera@argentina.messefrankfurt.com  
Website: https://arminera.ar.messefrankfurt.com/buenosaires 
 
Event: Fithep Expoalimentaria (Gastronomy fair) 
Duration: 5-7 June 2023 
Organizer: Publitec S.A. 
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11)  6009 3067 
E-mail: info@publitec.com.ar  
Website: http://www.fithep-expoalimentaria.com 
 
Event: FIT America Latina (International Tourism Fair of Latin America) 
Duration: 30 September–3 October 2023 
Organizer: Ferias Argentinas S.A. 
Venue: La Rural Predio Ferial 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 4394 1113  
E-mail: fit@fit.org.ar  
Website: https://fit.org.ar 
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