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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Έκθεση του ΔΝΤ για την οικονομι-
κή κατάσταση στην Αργεντινή  
Στην πιο πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ,  
αναφέρεται ότι κατά το 2022, η αύ-
ξηση του ΑΕΠ της Αργεντινής ήταν 
της τάξεως του 4,6%, ποσοστό  υψη-
λότερο από ότι είχε προβλεφθεί σε 
προγενέστερη έκθεση του Ταμείου. 
Για το τρέχον έτος, εξακολουθεί να 
υφίσταται η  εκτίμηση ότι θα υπάρξει 
επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 
2%. Εντούτοις, αναμένεται να είναι 
από τις μεγαλύτερες αυξήσεις του  
ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της Λατινι-
κής Αμερικής.  
 
Πολύ υψηλός πληθωρισμός 
Το περασμένο έτος, ο πληθωρισμός 
που σημειώθηκε στην Αργεντινή ήταν 
ο υψηλότερος των τελευταίων  32 ετών. 
Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2022, 
ο ετήσιος πληθωρισμός  έκλεισε στο 
94,8%. Η κυβέρνηση της Αργεντινής 
δυσκολεύεται πολύ να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά τον υψηλό πληθωρι-
σμό, γεγονός που οφείλεται σε χρόνια 
διαρθρωτικά προβλήματα και παθογέ-
νειες της οικονομίας της χώρας.  Το 
2022, ο πληθωρισμός επιδεινώθηκε 
περαιτέρω λόγω της τρέχουσας δυ-
σμενούς συγκυρίας, σε παγκόσμια 
κλίμακα, με πολλές προκλήσεις, 
όπως για παράδειγμα,  η ενεργειακή 
κρίση και η επισιτιστική ανασφάλεια.  
Ως θετική εξέλιξη, μπορεί να θεωρη-
θεί η πτωτική τάση που παρατηρείται 
στον μηναίο πληθωρισμό της Αργε-
ντινής τους τελευταίους μήνες. Το 
πιο υψηλό ποσοστό μηναίου πληθω-
ρισμού ήταν τον Ιούλιο (7,4%) και 
έκτοτε υπάρχει μείωση κάθε μήνα.  
Σημειώνεται ότι το 2021, ο δείκτης 
του πληθωρισμού είχε κλείσει στο 
51%, ενώ για το 2023, η αργεντινή 
κυβέρνηση έχει στόχο την μείωσή 
του σε ποσοστό που να μην υπερβαί-
νει το 60% (όπως προβλέπεται στον 
κρατικό προϋπολογισμό). 

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 
 
Ενίσχυση εμπορικής συνεργασίας της Αργεντι-
νής με τη Γερμανία 
Στο πλαίσιο περιοδείας του σε χώρες της Νότιας 
Αμερικής, ο Καγκελάριος της Γερμανίας, κ. Olaf 
Scholz, επισκέφθηκε την Αργεντινή, στις 28 Ια-
νουαρίου. Στη συνάντηση που είχε με τον Πρόε-
δρο της Αργεντινής, κ. Fernandez, συζητήθηκαν 
οι διμερείς σχέσεις, η διεύρυνση της συνεργασίας 
των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, ενώ επι-
σημάνθηκε η ανάγκη ταχείας επικύρωσης και  
εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.  
Η Αργεντινή και η Γερμανία υπέγραψαν εμπορι-
κή συμφωνία που αφορά στην εμβάθυνση της 
συνεργασίας σχετικά με τη μετάβαση σε καθαρή 
ενέργεια καθώς επίσης έτερη συμφωνία για την 
ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων. 
 
Συμφωνία Αργεντινής και Κίνας σχετικά με 
την ανταλλαγή νομισμάτων (swap) 
Η Αργεντινή και η Κίνα προέβησαν στην επέκτα-
ση συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap), 
συνολικής αξίας 5 δισ. δολ μεταξύ των Κεντρι-
κών Τραπεζών των δύο χωρών προκειμένου να 
ενισχυθούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της 
Αργεντινής. Άλλωστε η αύξηση των συναλλαγ-
ματικών διαθεσίμων αποτελεί ένα σημαντικό 
στόχο της συμφωνίας που έχει η Αργεντινή με το 
ΔΝΤ. Σε ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας της 
Αργεντινής αναφέρεται ότι η συμφωνία ανταλλα-
γής νομισμάτων έχει ήδη ενεργοποιηθεί.  
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κίνα είναι πλέον ο δεύ-
τερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Αρ-
γεντινής, μετά τη Βραζιλία.  
 
Σημαντική μείωση των άμεσων ξένων επενδύ-
σεων 
Σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της 
Αργεντινής, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) το 
2022 ανήλθαν σε 570 εκατ. δολ, ποσό που είναι 
το χαμηλότερο των τελευταίων 20 ετών. Το 2021, 

οι ξένες επενδύσεις ήταν 732 εκατ. δολ., ενώ το 
2020 είχαν ανέλθει σε 1,06 δισ. δολ. Ουσιαστικά, 
το 2022 υπήρξε μείωση των επενδύσεων κατά 
46% σε σύγκριση με το 2020, χρονιά στην οποία 
εκδηλώθηκε η πανδημία. Η γραφειοκρατία και οι 
περιορισμοί που έχουν τεθεί στην αγορά συναλ-
λάγματος θεωρούνται ως η βασική αιτία της ση-
μαντικής μείωσης των επενδύσεων. 
 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Μεγάλες απώλειες λόγω της ξηρασίας  
Σύμφωνα με αναλυτές, οι ζημιές από την παρατε-
ταμένη ξηρασία που πλήττει την Αργεντινή θα 
μπορούσαν να ανέλθουν σε 10 δισ. δολ, γεγονός 
που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ρυθμό  ανά-
πτυξης της οικονομίας και ενδεχομένως να προ-
καλέσει μείωση του ΑΕΠ κατά 2 ποσοστιαίες μο-
νάδες. Εντούτοις, το μέγεθος της οικονομικής 
ζημιάς θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από 
τις τιμές των εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων 
σε παγκόσμιο επίπεδο.  
Σημειώνεται ότι, η  Αργεντινή είναι ο μεγαλύτε-
ρος εξαγωγέας   αλεύρων και σογιέλαιου και ο 
τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής αραβοσίτου 
στον κόσμο. Επίσης, εξάγει μεγάλες ποσότητες 
σιταριού και ηλιέλαιου. 
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   Source:https://www.britannica.com/place/Buenos-
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Αύξηση των διεθνών πτήσεων για την Aeroli-
neas Argentinas 
O κρατικός αερομεταφορέας της Αργεντινής   
Aerolineas Argentinas ανακοίνωσε την αύξηση  
των διεθνών πτήσεων προς την Ευρώπη και συ-
γκεκριμένα προς Μαδρίτη και Ρώμη. Εντός του 
2023, ο αριθμός των πτήσεων από την Αργεντινή 
προς τη Μαδρίτη από 7 θα ανέλθει σε 12 την   
εβδομάδα. Αύξηση θα υπάρξει και στις πτήσεις 
προς τη Ρώμη (από 3 σε 5 σε εβδομαδιαία βάση).  
Το 2022, η Aerolíneas Argentinas μετέφερε περί-
που 11.670.000 επιβάτες, ενώ για το τρέχον έτος 
έχει θέσει ως στόχο να υπερβεί τους 13 εκατ. επι-
βάτες, αριθμός που θα αποτελέσει ρεκόρ για την 
αεροπορική εταιρεία. 
  
Συνεχής άνοδος για τον τουρισμό κρουαζιέρας 
Στις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, 16 
κρουαζιερόπλοια αφίχθησαν στο Μπουένος 
Άιρες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 
ίδιο διάστημα του Ιανουαρίου 2020, δηλαδή πριν 
την εκδήλωση της πανδημίας. Από την έναρξη 
της θερινής σεζόν, 44  κρουαζιερόπλοια έχουν 
ελλιμενιστεί και περίπου 116.000 τουρίστες επι-
σκέφθηκαν την πρωτεύουσα της Αργεντινής μέ-
σω κρουαζιέρας.  

Συμμετοχή Αργεντινής στην FITUR 2023 
Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της Αργεντινής 
στην 43η διεθνή έκθεση τουρισμού FITUR 2023, 
που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, από 18 έως 
22 Ιανουαρίου.  Επικεφαλής της αργεντινής απο-
στολής ήταν ο Υπουργός Τουρισμού και Αθλητι-
σμού, κ. Matías Lammens.  
Στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης, απονεμήθηκε 
στην Αργεντινή  βραβείο για το Πρόγραμμα «50 
Destinos» που αφορά σε αναβάθμιση υποδομών 
στον τομέα τουρισμού. Μέσω του προγράμματος 
αυτού υλοποιούνται πολλά έργα τουριστικής ανά-
πτυξης σε παραδοσιακούς αλλά και αναδυόμε-
νους προορισμούς της χώρας.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Αύξηση της παραγωγής πετρελαίου 
Το 2022 έκλεισε με μεγάλη αύξηση της παραγω-
γής πετρελαίου στην Αργεντινή. Τον Δεκέμβριο, 
η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου έφτασε στο 
ανώτατο όριο των 622.500 βαρελιών, εκ των   
οποίων τα 282.000 βαρέλια (45%) αφορούν σχι-
στολιθικό πετρέλαιο (Shale oil). Η ημερήσια πα-
ραγωγή πετρελαίου ήταν η υψηλότερη που ση-
μειώθηκε μετά το 2009. Η παραγωγή πετρελαίου 
αυξήθηκε κατά 11,2% σε σύγκριση με τον Δεκέμ-
βριο του 2021, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ήταν η 
αύξηση της παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου 
(32,9%) για το ίδιο διάστημα. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται κυρίως στην εκμετάλλευση του κοιτά-
σματος Vaca Muerta.  
Η Αργεντινή είναι χώρα με ενεργειακό πλούτο 
και παρουσιάζει προοπτικές περαιτέρω ανάπτυ-
ξης του ενεργειακού τομέα. Εντούτοις, οι εισαγω-
γές υπερβαίνουν τις εξαγωγές ενέργειας. Η κυ-
βέρνηση της χώρας έχει ανακοινώσει σημαντικά 
κίνητρα σε ξένες εταιρείες προκειμένου να υλο-
ποιήσουν επενδύσεις στο κοίτασμα Vaca Muerta. 
Επίσης, προγραμματίζεται η κατασκευή νέου α-
γωγού φυσικού αερίου. Ο στόχος της Αργεντινής 
είναι να υπάρξει εμπορικό πλεόνασμα στον τομέα 
ενέργειας, αξίας 12 δισ. δολ, μέχρι το 2025.  

Source:https://www.batimes.com.ar/news/latin-america/

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

  Source:https://portalcruceros.cl/director-general-de-msc 



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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