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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Έγκρισή συμφωνίας, ύψους 45 δισ. 
δολ.,  από το ΔΝΤ 
Μετά από έγκριση της Συμφωνίας 
από το αργεντινό κοινοβούλιο, το 
ΔΝΤ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία, 
ύψους 45 δισ. δολ., ούτως ώστε η 
Αργεντινή να είναι σε θέση να προ-
βεί σε αναδιάρθρωση του χρέους της.  
Η συμφωνία επίσης προβλέπει μια 
περίοδο διευκόλυνσης 30 μηνών και 
θα υπάρξει άμεση εκταμίευση ποσού 
9,7 δισ. δολ, γεγονός που θα επέτρε-
πε στην Αργεντινή να καταβάλει την 
δόση που είχε προθεσμία στις 31 
Μαρτίου. Με τη λήψη του δανείου 
αυτού, η κυβέρνηση της Αργεντινής 
θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπί-
σει χρόνια και διαρθρωτικά προβλή-
ματα της οικονομίας της, όπως για 
παράδειγμα, η βιωσιμότητά του χρέ-
ους και ο πληθωρισμός, ενώ θα μπο-
ρεί να στηρίξει τον κρατικό προϋπο-
λογισμό και να ενισχύσει τα συναλ-
λαγματικά της διαθέσιμα.  

Συμφωνία με τη Λέσχη Παρισίων 
για αναβολή πληρωμής 
Η Αργεντινή ήρθε  σε συμφωνία, 
στις 22 Μαρτίου,  με την Λέσχη των 
Παρισίων (η γνωστή ομάδα εκπρο-
σώπων μεγάλων χωρών πιστωτών) 
προκειμένου να αναβληθεί η αποπλη- 
ρωμή χρέους της χώρας για τις 30 
Ιουνίου. Το συνολικό ύψος του χρέ-
ους προς τη Λέσχη των Παρισίων 
ανέρχεται σε 2 δισ. δολ.  
Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη 
Λέσχη των Παρισίων, η Αργεντινή 
δεσμεύτηκε να πραγματοποιεί πλη-
ρωμές στα μέλη της Λέσχης, σε ανα-
λογία με τις πληρωμές που πραγμα-
τοποιεί σε άλλους πιστωτές καθόλη 
τη διάρκεια της 30μηνης περιόδου 
του προγράμματος της χώρας με το 
ΔΝΤ. Μεταξύ του περασμένου Ιουλί-
ου και του Μαρτίου, η Αργεντινή 
κατέβαλλε κάποιες δόσεις στα μέλη 
της Λέσχης των Παρισίων, συνολι-
κού ύψους 430 εκατ. δολ.  
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Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της Αργεντινής 
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, στις 29 
Μαρτίου, με παρουσία του προέδρου της Αργε-
ντινής, ο Υπουργός  Παραγωγικής Ανάπτυξης, 
κ. Matías Kulfas, παρουσίασε οικονομικό σχέδιο 
που αφορά διάφορες δράσεις με χρονικό ορίζοντα 
το 2030. Το σχέδιο προβλέπει την αύξηση  της 
παραγωγικής δραστηριότητας  σε συνδυασμό με 
τη δημιουργία 2 εκατ. νέων θέσεων εργασίας, τη 
μείωση της φτώχειας και των κοινοτικών ανισο-
τήτων. Επίσης το σχέδιο προβλέπει την αύξηση 
των εξαγωγών, την ανάπτυξη καινοτόμων δράσε-
ων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγ-
χώριων επιχειρήσεων. Ο Αργεντινός Υπουργός 
υπογράμμισε τη σημασία του εν λόγω σχεδίου 
και ανέφερε επίσης τα θετικά αποτελέσματα που 
σημείωσε η οικονομία της Αργεντινής το περα-
σμένο έτος: ανάπτυξη 10,3%, δημιουργία 1,8  
εκατ. θέσεων εργασίας στην ίδια περίοδο και μεί-
ωση της ανεργίας στο 7%, που αποτελεί το χαμη-
λότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών.  
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης  
Το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Απογρα-
φών  της Αργεντινής (INDEC) ανέφερε ότι και το 
2022 παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης σε 
super-markets και σε εμπορικά κέντρα. Συγκεκρι-
μένα, τον πρώτο μήνα τρέχοντος έτους οι πωλή-
σεις σε καταστήματα λιανεμπορίου σημείωσαν 
αύξηση κατά 4,2% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 
του 2021. Η αύξηση στα εμπορικά κέντρα για την 
ίδια περίοδο ήταν 22,7%. 
 
Αύξηση ρεκόρ των εξαγωγών της Αργεντινής  
Οι εξαγωγές της Αργεντινής εξακολουθούν να 
αυξάνονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διε-
θνούς Εμπορίου της χώρας ανακοίνωσε ότι οι  
εξαγωγές ανήλθαν σε 11,9 δισ. δολ. το πρώτο δί-

μηνο του 2022, ποσό που αποτελεί το υψηλότερο 
τα τελευταία έτη.  
 
Απαγόρευση εξαγωγών αλεύρων σόγιας και 
σογιέλαιου 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Γεωρ-
γίας, Αλιείας και Κτηνοτροφίας της Αργεντινής 
αναφέρεται ότι λόγω της αύξησης των τιμών, η 
κυβέρνηση της χώρας αναστέλλει, προς το παρόν,  
τις εξαγωγές αλεύρου σόγιας και σογιέλαιου. Ση-
μειώνεται ότι, η Αργεντινή αποτελεί, σε παγκό-
σμια κλίμακα, τον κορυφαίο εξαγωγέα αλεύρων 
σόγιας (για ζωοτροφές) και σογιέλαιου.  
Το περασμένο έτος, οι εξαγωγές προϊόντων από 
σόγια  ανήλθαν σε 9 δισ. δολ. και αντιστοιχούσαν 
στο 30% του συνόλου των εξαγωγών της Αργε-
ντινής.  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Συμμετοχή Αργεντινής στην Expo Dubai 
Η ανάδειξη στρατηγικών τομέων για προσέλκυση 
επενδύσεων ήταν ο στρατηγικός στόχος της αργε-
ντινής συμμετοχής στην έκθεση Expo Dubai, τον 
Μάρτιο.  
Ο Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου 
της Αργεντινής, κ. Santiago Cafiero, ηγήθηκε της 
αντιπροσωπείας της Αργεντινής στο Dubai. Στη 
διάρκεια εκδήλωσης προβολής της Αργεντινής 
ανέφερε ότι  «Η Expo Dubai είναι μια εξαιρετική 
ευκαιρία προκειμένου η Αργεντινή να δείξει στον 
κόσμο τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν 
στην αγροτική τεχνολογία, τη βιοτεχνολογία και 
τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech)».  
 
Επέκταση των δραστηριοτήτων της Solnik 
Η αργεντινή εταιρεία Solnik, η οποία παράγει κι-
νητά τηλέφωνα της εταιρείας Nokia  ανακοίνωσε 
την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Γη 
του Πυρός (Tierra del Fuego). Σημειώνεται ότι 
και η κινεζική Xiaomi αναμένεται να ξεκινήσει 
την παραγωγή smartphones στην ίδια περιοχή.   
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Αύξηση της παραγωγής πετρελαίου 
Η συνολική παραγωγή πετρελαίου στην Αργεντι-
νή αυξήθηκε σημαντικά τον περασμένο Φεβρου-
άριο και ανήλθε σε περίπου 571 χιλ. βαρέλια ημε-
ρησίως, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με 
τον Φεβρουάριο 2021. Πρόκειται για την μεγαλύ-
τερη ποσότητα πετρελαίου που έχει παραχθεί σε 
διάστημα ενός μηνός από τον Δεκέμβριο του 
2011. 
 
Νέες επενδύσεις σε ηλιακή ενέργεια 
Το Υπουργείο Ενέργειας της Αργεντινής, μέσω 
του Προγράμματος Ανάπτυξης ΑΠΕ σε αγροτι-
κές περιοχές ανακοίνωσε ότι θα προκηρυχθούν 
διαγωνισμοί για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρ-
κων σε 19 επαρχίες. Με την ολοκλήρωση του 
έργου θα παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια  σε 281 
κρατικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανι-
σμούς, ενώ το κόστος των επενδύσεων προβλέπε-
ται να είναι 22 εκατ. δολ.  
 
Άνοδος των  τιμών ενέργειας  
Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου της Αργεντινής YPF προέβη σε αύξηση των 
τιμών κατά 9,5-11,5% ως συνέπεια της ανόδου 
των τιμών ενέργειας, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Συνέλευση του Εθνικού Συμβουλίου Τουρι-
σμού της Αργεντινής 
Η 157η Συνέλευση του Εθνικού Συμβουλίου 
Τουρισμού της Αργεντινής, πραγματοποιήθηκε, 
με παρουσία του Υπουργού Τουρισμού και      
Αθλητισμού της χώρας, κ. Matías Lammens, στην 
πόλη Rosario, στις 29 Μαρτίου. Στην εν λόγω 
συνέλευση υπήρξε συμμετοχή όλων των επαρ-
χιών της Αργεντινής προκειμένου να εξεταστούν 
τρόποι αύξησης της συνεργασίας μεταξύ των   
επαρχιών στον κλάδο του τουρισμού.  

Σημαντική άνοδος του ξενοδοχειακού κλάδου 
Ο κλάδος ξενοδοχείων και εστίασης παρουσίασε 
ανάπτυξη της τάξεως του 51,5% τον Ιανουάριο 
τρέχοντος έτους. Ο κλάδος αυτός αποτελεί την 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάκαμψης 
της Αργεντινής. Αξίζει να αναφερθεί ότι για 
έβδομο συνεχόμενο μήνα η ανάπτυξη του εν λό-
γω κλάδου υπερβαίνει τα προ πανδημίας επίπεδα.  
Στην σημαντική αύξηση του εγχώριου τουρισμού 
κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν τρέχοντος 
έτους σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το πρόγραμ-
μα PreViaje, σύμφωνα με το οποίο επιδοτείται 
μέρος των εξόδων των Αργεντινών πολιτών. Πε-
ρισσότεροι από 32 εκατ. κάτοικοι της χώρας 
πραγματοποίησαν ταξίδια στο εσωτερικό της χώ-
ρας, σημειώνοντας αύξηση  κατά 44%, συγκριτι-
κά με την τουριστική κίνηση της προηγούμενης 
χρονιάς.     
 
Αναβίωση του κλάδου της κρουαζιέρας  
Οι αρμόδιες αρχές της Αργεντινής εκφράζουν την 
ικανοποίησή τους για την επιτυχή επανεκκίνηση 
της κρουαζιέρας στη χώρα, μετά την πανδημία. 
Υπολογίζεται ότι, κατά τη θερινή σεζόν 2021-
2022, περισσότεροι από 20.000 τουρίστες επιβι-
βάστηκαν σε κρουαζιερόπλοια στους λιμένες του 
Buenos Aires, Puerto Madryn και Ushuaia.  

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

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

   Source:http://blog.alquilerargentina.com/noticias/neuque 
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Event: Expo Construir (International Construction Trade Show) 
Duration: 7-8 April 2022 
Organizer: Expo Construir 
Venue: Hotel Hilton  
Macacha Güemes 351 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 3098 0786 
E-mail: info@expoconstruir.com 
Website: https://www.expoconstruir.com 
 
 
Event: FIMAQH 2022 (International Fair of Machinery) 
Duration: 10-14 May 2022 
Organizer: AAFMHA 
Venue: Centro Costa Salguero 
Av. Costanera Rafael Obligado 1221 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 4343 1493 
E-mail: info@fimaqh.com 
Website: https://www.fimaqh.com/2022 
 
 
Event: Fitecma Argentina 2022 (Wood & Technology International Fair) 
Duration: 13-16 July 2022 
Organizer: ASORA 
Venue: Centro Costa Salguero 
Av. Costanera Rafael Obligado 1221 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 5235 0011 
E-mail: fitecma@asora.org.ar 
Website: https://fitecma.com.ar 
 
 
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 
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