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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Ανασχηματισμός της κυβέρνησης 
της Αργεντινής  
Τον Ιούλιο, υπήρξαν σημαντικές αλ-
λαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αρχές 
του συγκεκριμένου μήνα παραιτήθη-
κε αιφνιδίως, ο Υπουργός Οικονομι-
κών, κ. Martin Guzmán και στις 4 
Ιουλίου ορκίστηκε νέα Υπουργός 
Οικονομικών η κα Silvina Batakis.  
Στις πρώτες της δηλώσεις η νέα    
Υπουργός είχε επισημάνει την ανά-
γκη λήψης μέτρων για διασφάλιση 
δημοσιονομικής ισορροπίας και βελ-
τίωσης της παραγωγικότητας της χώ-
ρας με έμφαση στην περαιτέρω αύξη-
ση των εξαγωγών και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη 
την επικράτεια της Αργεντινής.  
Αυτοί οι στόχοι της οικονομικής πο-
λιτικής της κυβέρνησης θα μπορού-
σαν να επιτευχθούν, σε μεγάλο βαθ-
μό, μέσω της βελτίωσης της συναλ-
λαγματικής ισοτιμίας και της ενίσχυ-
σης των συναλλαγματικών διαθεσί-

μων της Κεντρικής Τράπεζας. Επί-
σης, υπήρξε σαφής διαβεβαίωση για 
συνέχιση του οικονομικού προγράμ-
ματος της κυβέρνησης και σεβασμού 
της συμφωνίας με το ΔΝΤ. 
Στις 29 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της Αρ-
γεντινής, κ. Alberto Fernández προέ-
βη σε ευρείας κλίμακας ανασχηματι-
σμό της Κυβέρνησης. Η μεγαλύτερη 
αλλαγή αφορά στη συγχώνευση δια-
φορετικών Υπουργείων και τη δη-
μιουργία ενός Υπερυπουργείου Οικο- 
νομίας, Παραγωγικής Ανάπτυξης και 
Γεωργίας και Αλιείας, του οποίου 
Επικεφαλής τέθηκε ο κ.  Sergio Mas-
sa, που ήταν Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. Στην Υπουργό 
Οικονομικών, κα Batakis θα ανατεθεί 
η προεδρία της Εθνικής Τράπεζας 
της Αργεντινής. Όσον αφορά στον 
Υπουργό Παραγωγικής Ανάπτυξης, 
κ. Daniel Scioli, θα τεθεί εκ νέου  
Επικεφαλής της αργεντινής Πρεσβεί-
ας στη Βραζιλία.   

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

                 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Source:https://twitter.com/gcba/status/1131588828748238849/photo/1 



Επίσκεψη Αργεντινής Υπουργού Οικονομικών 
στις  ΗΠΑ (25-26 Ιουλίου 2022) 
Η Υπουργός Οικονομικών, κα Silvina Batakis,  
μετέβη στις ΗΠΑ στις 25-26 Ιουλίου και πραγμα-
τοποίησε  σειρά επαφών με το ΔΝΤ, την Παγκό-
σμια Τράπεζα και επενδυτικούς ομίλους.  
Στη συνάντηση της Υπουργού με την Επικεφαλής 
του ΔΝΤ, κα Kristalina Georgieva, και με λοι-
πούς αξιωματούχους του Νομισματικού Ταμείου 
εξετάστηκαν κρίσιμης σημασίας θέματα όπως η 
μακροοικονομική κατάσταση στην Αργεντινή 
κατά την παρούσα φάση, οι οικονομικές και κοι-
νωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρ-
νησή της καθώς και οι συνέπειες του πολέμου σε 
παγκόσμια κλίματα. Στη συνάντηση συμφωνήθη-
κε η ανάγκη μείωσης του δημοσιονομικού ελ-
λείμματος της Αργεντινής και γενικότερα η πλή-
ρης εφαρμογή του τελευταίου προγράμματος που 
συμφωνήθηκε. Σημειώνεται ότι τον επόμενο μή-
να, θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των στόχων του 
δευτέρου τριμήνου της συμφωνίας με το ΔΝΤ, 
γεγονός που θα επιτρέψει την εκταμίευση ποσού 
4 δισ. δολ. από το ΔΝΤ.  
Ακολούθησε συνάντηση της Υπουργού με τον 
Γενικό Διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας,     
κ. Axel van Trotsenburg, στην οποία συμφωνήθη-
κε η χορήγηση νέου δανείου, ύψους 200 εκατ. 
δολ., στην Αργεντινή με στόχο την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην τεχνολογι-
κή καινοτομία. 
Επίσης υπήρξαν επαφές με επενδυτικούς ομίλους 
με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων στην Αρ-
γεντινή. Η Υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε 
με τον Πρόεδρο της πετρελαϊκής Chevron (της 
γεωγραφικής ζώνης Αφρικής και Λατινικής Αμε-
ρικής), κ. Clay Neff, ενώ είχε διμερείς επαφές με 
ανώτατα στελέχη των κολοσσών General Motors, 
Amazon, Google, Meta, Bristol-Myers Squibb, 
Procter & Gamble. Μάλιστα στη συνάντηση με 
την General Motors ανακοινώθηκε επένδυση 
στον τομέα του λιθίου, διάρκειας έξι ετών με 
έναρξη εργασιών το 2025.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Συναλλαγματική κρίση στην Αργεντινή 
Εντός του Ιουλίου υπήρξε ανεξέλεγκτη υποτίμη-
ση του πέσος έναντι του δολαρίου, ενώ και τα 

συναλλαγματικά αποθέματα της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Αργεντινής έφθασαν σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στις 21 Ιουλίου, η 
τιμή του δολαρίου στην ανεπίσημη αγορά συναλ-
λάγματος έφθασε τα 337 πέσος καταγράφοντας 
αύξηση κατά 46% σε σχέση με την ισοτιμία που 
υπήρχε στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια στιγμή, η 
επίσημη ισοτιμία 1 δολ. είναι=129 πέσος, που 
σημαίνει ότι η ανεπίσημη τιμή που διαμορφώθη-
κε (1 δολ. είναι=337 πέσος) υπερέβη κατά 160% 
την επίσημη ισοτιμία και το ποσοστό αυτό αποτέ-
λεσε ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.  
Όπως ήταν αναμενόμενο η ανεξέλεγκτη υποτίμη-
ση του πέσος είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 
αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα, επιδεινώνο-

ντας ακόμα περισσότερο την οικονομική κατά-
σταση στην Αργεντινή.  
 
Ειδική συναλλαγματική ισοτιμία για τους επι-
σκέπτες 
Το πρώτο μέτρο που ανακοινώθηκε από την κυ-
βέρνηση για την αντιμετώπιση της ραγδαίας υπο-
τίμησης του πέσος είναι η επιβολή ειδικής συναλ-
λαγματικής ισοτιμίας για τους επισκέπτες ούτως 
ώστε η τιμή του να μην αποκλίνει από την ανεπί-
σημη αγορά συναλλάγματος.  
Η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής θα επιτρέ-
ψει την πώληση συναλλάγματος σε εξουσιοδοτη-
μένα ανταλλακτήρια, ενώ οι τουρίστες θα δύνα-
νται να ανταλλάξουν δολάρια με πέσος κατόπιν 
προσκομίσεως των εγγράφων ταυτοποίησης που 
χρησιμοποιούνται για την είσοδό τους στη χώρα. 
Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι με τον τρόπο αυτό 
θα μειωθεί η διαφορά μεταξύ της επίσημης και 
της ανεπίσημης τιμής συναλλάγματος στη χώρα.  
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Source:https://www.britannica.com/place/Buenos-Aires 

Source:https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/
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Πάγωμα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα  
Η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα σύμφωνα με το 
οποίο, απαγορεύονται οι προσλήψεις στο δημόσιο 
τομέα μέχρι τα τέλη του 2023.  Το πάγωμα των 
προσλήψεων αφορά διορισμούς σε όλους 
τους δημόσιους φορείς, της κεντρικής και περιφε-
ρειακής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των 
Ν.Π.Ι.Δ.,  στα οποία το κράτος έχει τον πλειοψη-
φικό έλεγχο. Το διάταγμα αναφέρει ότι το εν λό-
γω μέτρο έχει ως στόχο τη διασφάλιση απο-
τελσματικής και υπεύθυνης εκτέλεσης  του εθνι-
κού προϋπολογισμού, είναι δε σύμφωνο με επιτα-
γές ΔΝΤ για μείωση υπερτροφικού δημοσίου το-
μέα.  Εντούτοις, προβλέπονται εξαιρέσεις που 
αφορούν σε πρόσληψη περιορισμένου αριθμού 
προσωπικού σε βασικούς τομείς της δημό-
σιας διοίκησης, όπως η Εκπαίδευση, η Υγεία και 
η Ασφάλεια. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
Μείωση των επιδοτήσεων για ενέργεια 
Σε συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Ενέργειας,     
κ. Darío Martínez, ανακοίνωσε την μείωση των 
επιδοτήσεων για ενέργεια, γεγονός που θα επιτρέ-
ψει στην κυβέρνηση της Αργεντινής να εξοικονο-
μήσει  15-20 δισ. πέσος την τρέχουσα χρονιά,   
ενώ εκφράζεται η εκτίμηση ότι η εξοικονόμηση 
θα αγγίξει τα 80 δισ. πέσος το επόμενο έτος. Στό-
χος της κυβέρνησης είναι η επίτευξη δημοσιονο-
μικής ισορροπίας και σε αυτό το πλαίσιο, οι επι-
δοτήσεις για ενέργεια πρέπει να χορηγούνται με 
πιο ορθολογικό τρόπο. Η εφαρμογή του εν λόγω 
μέτρου θα είναι σταδιακή. Επισημαίνεται ότι, η 
αύξηση τιμών εισαγόμενης ενέργειας λόγω ου-
κρανικής κρίσης και οι επιδοτήσεις καταναλωτών 
που εφάρμοσε η κυβέρνηση επιβάρυναν σημαντι-
κά τον κρατικό προϋπολογισμό.  
 
Νέα επένδυση στον τομέα λιθίου  
Η κινεζική εταιρεία στον τομέα λιθίου «Ganfeng 
Lithium Co» ανακοίνωσε την επέκταση των επεν-
δυτικών  δραστηριοτήτων της στην Αργεντινή και  

υπέγραψε συμφωνία, ύψους 962 εκατ. δολ., που  
αφορά στην εξ’ ολοκλήρου εξαγορά της εταιρεί-
ας Lithea Inc. Η «Lithea» είναι θυγατρική της 
καναδικής εταρείας  LSC «Lithium BV» και    
ασχολείται με την εξόρυξη και εκμετάλλευση λι-
θίου στην επαρχία της Salta, στη βορειοδυτική 
Αργεντινή. Η εξαγορά είναι υπό έγκριση από τις 
κινεζικές αρχές. Σημειώνεται ότι, και το περασμέ-
νο έτος, η εν λόγω εταιρεία είχε πραγματοποιήσει 
επένδυση σχετικά με εξόρυξη λιθίου, 580 εκατ. 
δολ., στην ίδια περιοχή.   
Η Αργεντινή είναι μέσα στους τρεις μεγαλύτε-
ρους παραγωγούς λιθίου που καλύπτουν το  90%  
της συνολικής παραγωγής λιθίου στον κόσμο. 
Επίσης, το αποκαλούμενο «Τρίγωνο του Λιθίου» 
που αποτελεί μια μεγάλης εκτάσεως περιοχή στην 
Αργεντινή, τη Χιλή και τη Βολιβία διαθέτει τα 
μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου σε ολόκληρο τον 
κόσμο.  
Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί επενδύ-
σεις στον τομέα αυτό στην Αργεντινή από αλλο-
δαπές εταιρείες, όπως για παράδειγμα από την 
καναδική εταιρεία «Portofino» και την αμερικανι-
κή εταιρεία «Livent», η οποία ανέλαβε επένδυση 
για λογαριασμό της αυτοκινητοβιομηχανίας 
BMW σχετικά με εκμετάλλευση κοιτασμάτων για 
παρασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 

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

Source:https://www.eldiarioar.com/economia/boom-litio-

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

Ενημερωτική εκδήλωση προβολής επιχειρημα-
τικών ταξιδιών  
Πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο στο 
Μπουένος Άιρες, στις 6 Ιουλίου, ενημερωτική 
εκδήλωση προβολής επιχειρηματικών ταξιδιών, η 
οποία διοργανώθηκε από το αργεντινό παράρτη-
μα της Παγκόσμιας Ένωσης Επιχειρηματικών 
Ταξιδιών (GBTA), που αποτελεί  τον κορυφαίο 
εμπορικό οργανισμό επαγγελματικών ταξιδιών 
και συναντήσεων στον κόσμο. Στην εκδήλωση 
υπήρξε ενημέρωση εκ μέρους των εκπροσώπων 
έξι αεροπορικών εταιρειών (Aerolineas Argenti-
nas, Air Europa, Copa Airlines, United Airlines, 
Aeromexico και LATAM) ενώ είχαν προσκληθεί 
επίσης πρακτορεία ταξιδιών και Πρεσβείες. 
Αρχικά, οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εται-
ρειών αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισαν οι εταιρείες τους στη διάρκεια της παν-
δημίας, ωστόσο άπαντες συμφώνησαν ότι πλέον 
τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν ενισχυθεί και η 
ανάκαμψη του κλάδου έχει εδραιωθεί. Επεσήμα-
ναν ασφαλώς  τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος καθώς εκτός από το Covid-19, λαμβάνο-
νται υπόψη και άλλοι αρνητικοί, για τον κλάδο, 
παράγοντες όπως η αύξηση των τιμών των καυσί-
μων, η άνοδος του του πληθωρισμού σε παγκό-
σμια κλίμακα.  

Μείωση  κρατήσεων  ταξιδιών  από Αργεντι-
νούς για το εξωτερικό  
Σημαντική μείωση είχαν οι κρατήσεις που αφο-
ρούν σε ταξίδια στο εξωτερικό κατόπιν της προ-
σαύξησης φορολογικού συντελεστή από 35% σε 
45% για αγορές που πραγματοποιούνται με πι-
στωτική κάρτα και σε ξένο νόμισμα (αγορές στο 
εξωτερικό ή στο διαδίκτυο).  
Σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες, η μείωση 
των κρατήσεων για χώρες στο εξωτερικό λόγω 
του μέτρου αυτού ανήλθε ήδη σε 55%. Παράλλη-
λα, η τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων για πτή-
σεις από την Αργεντινή σε πόλεις του εξωτερικού 

έχει αυξηθεί κατά 7%, ενώ θα πρέπει να συνεκτι-
μηθεί και η γενικότερη αύξηση της τιμής των 
καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο,  που ασφαλώς 
θα επηρεάσει περαιτέρω το κόστος των αεροπορι-
κών εισιτηρίων. Υπολογίζεται ότι η συνολική φο-
ρολογική επιβάρυνση θα αγγίξει το 80% για 
όσους πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό 
καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστούν και διάφο-
ροι άλλοι φόροι και τέλη που ήδη επιβάλλονται, 
γεγονός που αναμένεται να αποθαρρύνει ακόμα 
περισσότερο τους Αργεντινούς πολίτες να πραγ-
ματοποιήσουν ταξίδια στο εξωτερικό.   
 
Άνοδος εγχώριου τουρισμού 
Η Ομοσπονδία Ενώσεων Ταξιδιωτικών και Του-
ριστικών Εταιρειών της Αργεντινής (Faevyt) ανα-
φέρει ότι ο εγχώριος τουρισμός καταγράφει αξιο-
σημείωτη αύξηση. Σύμφωνα με την ομοσπονδία, 
η άνοδος του εσωτερικού τουρισμού οφείλεται εν 
μέρει στις συνεχείς επιβαρύνσεις για ταξίδια σε 
άλλες χώρες καθώς επίσης στο πρόγραμμα 
PreViaje, σύμφωνα με το οποίο επιδοτείται μέρος 
των εξόδων των Αργεντινών πολιτών που επιλέ-
γουν προορισμούς της χώρας τους. Το εν λόγω 
πρόγραμμα συνέβαλε τα μέγιστα στην αύξηση 
του εγχώριου τουρισμού κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας θερινής σεζόν.  

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

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

     Source:https://www.pagina12.com.ar/379669-aerolineas-

https://money-tourism.gr/gbta-epanerchetai-orexi-epaggelmatika-taxidia-aisiodoxo-to-78-ton-promitheyton-diacheiriston-taxidion/


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: EXPO Transporte  
Duration: 9-11 August 2022 
Organizer: Expotrade Argentina   
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800  
E-mail: transporte@expotrade.com.ar 
Website: https://www.expotransporte.com.ar 
 
Event:  Intersec Buenos Aires (Security, Safety & Fire Protection) 
Duration: 24-26 August 2022 
Organizer: Expotrade Argentina   
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800  
Website: https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es.html 
 
Event: Expo Medical 
Duration: 21-23 September 2022 
Organizer: ASORA 
Venue: Centro Costa Salguero 
Av. Costanera Rafael Obligado 1221 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 2604 6431 
E-mail: info@expomedical.com.ar 
Website: https://www.expomedical.com.ar 
 
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 
 
Event: Automechanika Buenos Aires 2022 (Automotive Industry) 
Duration: 11-14 October 2022 
Organizer: Sociedad Rural Argentina   
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800  
Website: https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es.html 
 
Event: Salon Nautico Argentino  
Duration: 20-30 October 2022 
Organizer: Cacel Argentina 
Venue: Marina Punta Chica 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 4725 1030 
Website: https://salonnauticoargentino.com.ar 
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