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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Εκταμίευση δόσης 6 δισ. δολ από 
το ΔΝΤ προς την Αργεντινή 
Στις 21 Δεκεμβρίου, το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ενέκρινε 
την εκταμίευση δόσης ύψους 6 δισ. 
δολαρίων προς την Αργεντινή, στο 
πλαίσιο νέας συμφωνίας που υπέγρα-
ψαν οι δύο πλευρές τον Μάρτιο τρέ-
χοντος έτους. 
Μετά τη σύναψη της συμφωνίας, η 
Αργεντινή έχει λάβει, μέχρι στιγμής, 
23,5 δισ. δολ  από το συνολικό ποσό 
των 44 δισ. δολ. που προβλέπει η εν 
λόγω συμφωνία με το ΔΝΤ. Η συμ-
φωνία επίσης προβλέπει μια περίοδο 
διευκόλυνσης 30 μηνών και αναμένε-
ται να συμβάλλει τα μέγιστα ούτως 
ώστε η Αργεντινή να είναι σε θέση 
να προβεί σε εξυπηρέτηση του χρέ-
ους της.  
Με τη λήψη του δανείου αυτού, η 
κυβέρνηση της Αργεντινής δύναται 
πλέον να αντιμετωπίσει πιο αποτελε-
σματικά διαρθρωτικά προβλήματα 

της οικονομίας της, όπως για παρά-
δειγμα, η βιωσιμότητά του χρέους 
και ο πληθωρισμός, ενώ η συμφωνία 
πρόκειται να στηρίξει τον κρατικό 
προϋπολογισμό και να ενισχύσει τα 
συναλλαγματικά της διαθέσιμα.  
 
Αύξηση ανεργίας στην Αργεντινή 
Το τρίτο τρίμηνο του 2022, η ανεργία 
στην Αργεντινή ανήλθε στο 7,1% 
από 6,9% που ήταν το δεύτερο τρίμη-
νο. Εντούτοις, ήταν η πρώτη φορά 
που σημειώθηκε αύξηση μετά το 
2020, δεδομένου ότι υπήρχε συνεχώς 
μικρή μείωση του ποσοστού ανεργίας 
κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
χρόνων. Το υψηλότερο ποσοστό   
ανεργίας καταγράφηκε στην ευρύτε-
ρη περιοχή της πρωτεύουσας Μπουέ-
νος Άιρες, όπου η ανεργία ανήλθε 
στο 8,2%.  
Περίπου το 27% των ανέργων έχουν 
φοιτήσει σε πανεπιστήμια και σχολές  
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

                ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Εθνικό Σχέδιο Εξαγωγών της Αργεντινής για 
το 2023  
Σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε στις 21 Δεκεμβρίου. στο Μπουένος Άιρες, η 
Κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε το νέο 
εθνικό σχέδιο προώθησης των εξαγωγών για το 
επόμενο έτος. Το νέο σχέδιο παρουσίασαν, από 
κοινού, ο Αργεντινός Υπουργός Εξωτερικών, κ. 
Santiago Cafiero, και η Υφυπουργός Διεθνών Οι-
κονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ, κα Cecilia 
Todesca Bocco. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος και της 
επιχειρηματικής κοινότητας, αντιπρόσωποι εμπο-
ρικών επιμελητηρίων κτλ.   
Το εθνικό σχέδιο εξαγωγών για το επόμενο έτος 
αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου σχεδίου για το 
τρέχον έτος, το οποίο θεωρείται εξαιρετικά επιτυ-
χές καθώς είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση ρεκόρ 
των εξαγωγών της χώρας. Εκτιμάται ότι οι συνο-
λικές εξαγωγές θα υπερβούν τα 100 δισ. δολ. το 
2022.  
Στο σχέδιο για το 2023, προτείνεται η ανάπτυξη 
στρατηγικών τομέων της αργεντινής οικονομίας 
που παρουσιάζουν προοπτικές σημαντικής αύξη-
σης των εξαγωγών, όπως οι τομείς των υδρογο-
νανθράκων, εξόρυξης μεταλλευμάτων, γεωργίας, 
βιοτεχνολογίας, βιομηχανίας τροφίμων, δασοκο-
μίας, αλιείας και γεωργίας.  
 
Δράσεις προώθησης εξωτερικού εμπορίου 
Το εθνικό σχέδιο προβλέπει την  υλοποίηση 305 
δράσεων προώθησης του εξωτερικού εμπορίου, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή αρ-
γεντινών εταιρειών σε 130 διεθνείς εκθέσεις, 
διοργάνωση 80 επιχειρηματικών αποστολών σε 
χώρες του εξωτερικού καθώς και άλλες δράσεις. 
Οι προτεινόμενες δράσεις θα υλοποιηθούν από 
κοινού από το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπο-
ρίου της Αργεντινής σε συνεργασία με τον ιδιωτι-
κό τομέα, στο πλαίσιο του Δημόσιου-Ιδιωτικού 

Συμβουλίου για την Προώθηση των Εξαγωγών.  
Η Αργεντινή επιδιώκει την εδραίωση της παρου-
σίας της σε σημαντικούς εξαγωγικούς προορι-
σμούς, το άνοιγμα νέων αγορών-στόχων και την 
αύξηση του αριθμού των εξαγωγικών εταιρειών. 
Ο ΥΠΕΞ κ. Cafiero ανέφερε ότι το προηγούμενο 
έτος είχε τεθεί και επιτευχθεί ο στόχος να ανέλ-
θουν οι εξαγωγές της χώρας σε επίπεδο άνω των 
100 δισ. δολ., ενώ επεσήμανε ότι αυτό είναι απο-
τέλεσμα συνεργειών μεταξύ ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα της χώρας αλλά και των σημαντικών 
προσπαθειών των αργεντινών εταιρειών να και-
νοτομούν και να βελτιώνουν την παραγωγή τους.   
 
Μείωση των πωλήσεων σε σούπερ μάρκετ   
Οι πωλήσεις σε σούπερ μάρκετ της Αργεντινής 
σημείωσαν πτώση κατά 1,6% τον περασμένο    
Οκτώβριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2021 και 
ανήλθαν σε 265 δισ. πέσος. Πρόκειται για την 
μεγαλύτερη μείωση που έχει καταγραφεί τους 
τελευταίους 17 μήνες. Εκφράζεται η εκτίμηση ότι 
ο ραγδαία αυξανόμενος πληθωρισμός είχε ως  
αποτέλεσμα να μειωθούν οι καταναλωτικές δαπά-
νες στην Αργεντινή κατά τον εξεταζόμενο μήνα. 
Εντούτοις, σημειώθηκε αύξηση κατά 1,9% των 
πωλήσεων το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 
2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους.  
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  Source:https://www.britannica.com/place/Buenos-

Source:https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/ Source:https://www.eleconomistaamerica.com.ar/socied  
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Άνοδος του τουρισμού λόγω του PreViaje 
Εντυπωσιακή άνοδος σημειώθηκε στον τουρισμό 
κατά το 2022, γεγονός που οφείλεται, εν μέρει, 
στο πρόγραμμα PreViaje, σύμφωνα με το οποίο 
επιδοτείται μέρος των εξόδων των Αργεντινών 
πολιτών που επιλέγουν προορισμούς της χώρας 
τους. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει συμβάλλει 
στην αύξηση του εγχώριου τουρισμού.   
Περισσότεροι από 6 εκατ. πολίτες της Αργεντινής 
είχαν πρόσβαση στο πρόγραμμα PreViaje. Το εν 
λόγω πρόγραμμα συνέβαλε στη δημιουργία 
54.000 νέων θέσεων εργασίας και υπολογίζεται 
ότι περίπου 200 δισ. πέσος διοχετεύθηκαν στις 
επαρχίες της Αργεντινής μέσω του PreViaje. 
 
Ανάπτυξη για την εταιρεία Flybondi  
Η άνοδος που σημειώνει ο τουριστικός κλάδος 
έχει θετικό αντίκτυπο και στις αεροπορικές εται-
ρείες. Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους 
Flybondi έχει διπλασιάσει το στόλο της τα τελευ-
ταία χρόνια, ενώ το τρέχον έτος προσέλαβε 500 
υπαλλήλους. Μεταξύ των εγχώριων εταιρειών, η 
Flybondi έχει μερίδιο  αγοράς 17% στις εσωτερι-
κές πτήσεις και 5% σε διεθνείς πτήσεις. Την πα-
ρούσα στιγμή, πραγματοποιεί πτήσεις προς 19 
εγχώριους και 3 διεθνείς προορισμούς.  

Πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών στον το-
μέα τουρισμού 
Μέσω του προγράμματος «50 Destinos» (50 
Προορισμοί) που χρηματοδοτεί το Υπουργείο 
Τουρισμού και  Αθλητισμού της Αργεντινής,   
υλοποιούνται πολλά  έργα τουριστικής ανάπτυξης 
σε παραδοσιακούς αλλά και αναδυόμενους προο-
ρισμούς της χώρας.  
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «50 Destinos» περι-
λαμβάνει 125 έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ 
75 έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές 
διάστημα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5,6 
δισ. πέσος και περίπου 25.000 θέσεις εργασίας 
έχουν δημιουργηθεί μέσω του προγράμματος.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ   
Σημαντική είναι η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Αρ-
γεντινή τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι το  2017, κάλυπταν μόλις το 2% της ζή-
τησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το τρέχον έτος 
14% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από 
χρήση ΑΠΕ. Μεταξύ των ΑΠΕ, η αιολική ενέρ-
γεια κατέχει την πρώτη θέση (73%). 
 
Κατασκευή μονάδας παραγωγής μπαταριών 
λιθίου στην Αργεντινή 
Νέα επένδυση στον τομέα λιθίου που αφορά στη 
δημιουργία μονάδας παραγωγής μπαταριών λιθί-
ου, για πρώτη φορά στην Αργεντινή. Συγκεκριμέ-
να, η εταιρεία YTec (θυγατρική της κρατικής πε-
τρελαϊκής YPF) σε συνεργασία με το Εθνικό Πα-
νεπιστήμιο της La Plata, ήδη έχουν ξεκινήσει ερ-
γασίες κατασκευής εργοστασίου μπαταριών λιθί-
ου. Για το λόγο αυτό, 115 τόνοι μηχανημάτων και 
λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού εισήχθησαν 
στην Αργεντινή προκειμένου να χρησιμοποιη-
θούν στο εργοστάσιο μπαταριών.  
Σε πρώτο στάδιο, οι μπαταρίες που θα κατασκευ-
αστούν δεν θα είναι διαθέσιμες στην αγορά. Θα 
διατίθενται αποκλειστικά σε κρατικούς οργανι-
σμούς και μονάδες του στρατού που έχουν ηλε-
κτρικά οχήματα.  

Source:https://enernews.com/321719/litio-mercado- 

   Source: https://econojournal.com.ar/2022/04/una-empre-

  Source:https://www.sirchandler.com.ar/2018/02/las-



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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