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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Κρατικός προϋπολογισμός της Αρ-
γεντινής για το 2023 
Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός 
Οικονομικών της Αργεντινής,  κ. Ser-
gio Massa, κατέθεσε το σχέδιο προϋ-
πολογισμού 2023 στο Εθνικό Κο-
γκρέσο της χώρας. Στο σχέδιο αναφέρε-
ται ότι λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι που 
έχουν  ορισθεί  στην  τελευταία συμφωνία  
με το ΔΝΤ σχετικά με την αναδιάρθρωση 
του χρέους της χώρας.  
Οι κρατικές δαπάνες  θα ανέλθουν σε 
29 τρισ. πέσος. Εκτιμάται ότι θα υπάρ-
ξει μείωση του δημοσιονομικού ελλείμ- 
ματος στο 1,9% του ΑΕΠ.  Η ανάπτυξη το 
επόμενο έτος θα είναι της τάξεως του 2% 
και ο πληθωρισμός, αν και θα μειωθεί, θα 
παραμείνει σε ψηλά επίπεδα και θα ανέλ-
θει στο 60%. Η Αργεντινή μετά την οικο-
νομική ανάκαμψη που σημείωσε ως συνέ-
πεια της άρσης των περιοριστικών μέτρων 
που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας 
αναμένεται να δει επιβράδυνση της ανά-
πτυξης το 2023.  Σημειώνεται ότι, το 2021 

η ανάπτυξη ήταν 10,3%, ενώ υπάρχει  η 
πρόβλεψη ότι το τρέχον έτος θα κλείσει με 
ανάπτυξη 4%. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές 
της Αργεντινής θα αυξηθούν περί-
που  κατά 7%, κυρίως λόγω της ανάπτυ-
ξης της γεωργίας και του μεταλλευτικού 
τομέα. 
 
Αύξηση των συναλλαγματικών δια-
θεσίμων της Κεντρικής Τράπεζας  
Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, 
τα συναλλαγματικά αποθέματα της 
Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής 
ενισχύθηκαν κατά περίπου 7,6 δισ. 
δολ. Αυτό οφείλεται σε μέτρο που 
έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών 
σχετικά με τον καθορισμό ευνοϊκής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας πέσος/
δολ για τους παραγωγούς σιτηρών 
και σόγιας που πραγματοποίησαν 
εξαγωγές το διάστημα 5-30 Σεπτεμ-
βρίου. Το μέτρο είχε ως αποτέλεσμα 
την αύξηση των πωλήσεων των σιτη-
ρών κατά 13,7 εκατ. τόνους.  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Ενημερωτική εκδήλωση για την προώθηση 
των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Αργεντινής 
Πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβευτική κατοικία, 
στις 6 Σεπτεμβρίου, ενημερωτική εκδήλωση με 
προσκεκλημένο και βασικό ομιλητή τον Υπουργό 
Δημοσίων Έργων της Αργεντινής, κ. Gabriel Ka-
topodis. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με το Ελληνο-Αργεντινό Επιμελητήριο, 
στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων των δι-
μερών ξένων επιμελητηρίων που λαμβάνουν χώ-
ρα σε μηνιαία βάση. Σκοπός της συγκεκριμένης 
εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη τομέων συνεργασίας 
μεταξύ εταιρειών από τις δύο χώρες με έμφαση 
στο εμπόριο και τα έργα υποδομών.  
Σε εν λόγω εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι 
όλων των ξένων επιμελητηρίων που εδρεύουν 
στο Μπουένος Άιρες Η εκδήλωση συγκέντρωσε 
θετικά σχόλια και συνέβαλε σημαντικά σε προ-
σπάθειές Πρεσβείας μας για ενίσχυση της εξω-
στρέφειας. 
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η Πρέσβυς της 
Ελλάδας, κα Ελισάβετ Φωτιάδου, αναφέρθηκε 
στις διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με 
την Αργεντινή και τις δυνατότητες που υπάρχουν 
για την περαιτέρω σύσφιξη των εμπορικών δε-
σμών, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία με πολ-
λές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Επεσήμα-
νε δε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελ-
λάδα και τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων 
στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια 
της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος.  
 
Παρουσίαση έργων υποδομών στην Αργεντινή 
Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων κ. Katopodis κα-
τόπιν παρουσίασης της οικονομικής κατάστασης 
της Αργεντινής, προέβη σε ενδελεχή παρουσίαση 
των διαφόρων έργων υποδομών που υλοποιού-
νται στην επικράτεια της χώρας. Μεταξύ άλλων 
ανέφερε ότι κατά την παρούσα φάση βρίσκονται 
σε εξέλιξη 5.294 έργα στην Αργεντινή (διπλάσιος 

αριθμός σε σχέση με το περασμένο έτος), ενώ ο 
κλάδος των κατασκευών εμφανίζει συνεχή ανά-
πτυξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι 
μηνών. Το γεγονός αυτό συνέβαλλε στη δημιουρ-
γία 450.000 νέων θέσεων εργασίας.  
Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός επεσήμανε το 
εθνικό σχέδιο «Argentina Grande», το οποίο πε-
ριλαμβάνει 120 μεγάλα δομικά και στρατηγικά 
έργα που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά 
την παραγωγική βάση της αργεντινής οικονομίας. 
Από το σύνολο των έργων που θα υλοποιηθούν, 
50 αφορούν στη βελτίωση οδικών υποδομών, 53 
έργα είναι σχετικά με συστήματα ύδρευσης και 
αποχέτευσης και  17 έχουν σχέση με έργα υποδο-
μών σε αστικές και αγροτικές περιοχές της χώ-
ρας. Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ο κ. 
Υπουργός απάντησε σε πλήθος ερωτημάτων που 
τέθηκαν από τους συμμετέχοντες, παρέχοντας 
περαιτέρω κατατοπιστικές πληροφορίες σχετικά 
με τις συνθήκες διενέργειας και υλοποίησης των 
δημοσίων έργων στην Αργεντινή.  

Διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις  
Ο κ. Στ. Σταυράκος, Εμπορικός Ακόλουθος της 
Πρεσβείας, παρουσίασε αναλυτικά πολλούς το-
μείς της ελληνικής οικονομίας που προσελκύουν 
αλλοδαπές εταιρείες προκειμένου να επενδύσουν 
και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Σημα-
ντικό θέμα στην παρουσίαση αποτέλεσε ο τομέας 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι πρωτοπόρες 
ελληνικές startups, ο κλάδος του τουρισμού, οι 
ευκαιρίες στον κτηματομεσιτικό τομέα και ο κλά-
δος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεδομέ-
νου ότι υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας μετα-
ξύ των δύο χωρών. Υπογραμμίστηκε η τεχνογνω-
σία που έχει η χώρα μας στον τομέα των ΑΠΕ 
καθώς επίσης η εμπειρία ελληνικών εταιρειών 
σχετικά με υλοποίηση επενδυτικών έργων  στον 
τομέα αυτό στην Αργεντινή.  
Επιπροσθέτως, έγινε εκτενής αναφορά στις σημα-
ντικότερες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η 
χώρα μας και θα μπορούσαν επίσης να εξαχθούν 
στην Αργεντινή.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Σύναψη συμφωνίας YPF και Petronas 
Η κρατική πετρελαϊκή της Αργεντινής YPF και η 
επίσης κρατική εταιρεία πετρελαίου της Μαλαισί-
ας Petronas υπέγραψαν συμφωνία για εξαγωγή 
φυσικού αερίου. Η επένδυση, σε πρώτο στά-
διο, αναμένεται να ανέλθει σε 10 δισ. δολ., ενώ 
βασικός στόχος είναι να καταστεί η Αργεντινή 
ως ένας από τους κύριους προμηθευ-
τές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον 
κόσμο.  
Η επένδυση περιλαμβάνει το διπλασιασμό της 
παραγωγής φυσικού αερίου στη χώρα,  την κατα-
σκευή αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου 
από τη Vaca Muerta σε μια παράκτια περιοχή της 
Αργεντινής καθώς επίσης την παραγωγή LNG. Η 
Αργεντινή διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο από-
θεμα μη συμβατικού αερίου στον κόσμο, ενώ ο 
όμιλος Petronas ειδικεύεται στη λειτουργία εγκα-
ταστάσεων υγροποίησης LNG.   
 
Νέα επένδυση στον τομέα λιθίου 
Η εταιρεία YPF Litio, η οποία ιδρύθηκε πριν ένα 
χρόνο και αποτελεί θυγατρική της κρατικής πε-
τρελαϊκής εταιρείας YPF, ανακοίνωσε ότι θα 
προβεί σε υλοποίηση του πρώτου της έργου στον 
τομέα του λιθίου στην επαρχία Catamarca, που 
βρίσκεται στη βορειοδυτική Αργεντινή.  
Το συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθεί σε 
έκταση 20.000 εκταρίων και θα περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση του εδάφους καθώς επίσης την εξε-
ρεύνηση και την παραγωγή λιθίου. Η τιμή του 
λιθίου έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο λόγω της 
αυξανόμενης ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 
Η Αργεντινή συγκαταλέγεται στους τρεις μεγαλύ-
τερους παραγωγούς λιθίου που καλύπτουν το 
90% της συνολικής παραγωγής λιθίου σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Η κυβέρνηση της χώρας προσβλέ-
πει στην αύξηση της παραγωγής λιθίου μέσω της 
προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στον εν 
λόγω τομέα.  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Αύξηση του χειμερινού τουρισμού  
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Τουρισμού 
και Αθλητισμού της Αργεντινής, περισσότεροι 
από 2,5 εκατομμύρια πολίτες πραγματοποίησαν 
ταξίδια κατά την τρέχουσα χειμερινή σεζόν. Ο 
αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ. Επιπροσθέ-
τως, περισσότεροι από 300.000 ξένοι τουρίστες 
εισήλθαν στη χώρα την περίοδο αυτή, ενώ υπολο-
γίζεται ότι δαπάνησαν περίπου 260 εκατ. δολ. Η 
πληρότητα σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε δη-
μοφιλή προορισμούς της Παταγονίας άγγιξε το 
95%.   
 
Συμφωνία για χρηματοδότηση τουριστικών 
προγραμμάτων στην Αργεντινή 
Το Υπουργείο Τουρισμού και Αθλητισμού της 
Αργεντινής, υπέγραψε συμφωνία με την ∆ιαµε- 
ρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (Inter-American 
Development Bank) σχετικά με τη χρηματοδότη-
ση 33 εκατ. δολ. για την προώθηση τουριστικών 
δραστηριοτήτων που αφορούν το φυσικό περι-
βάλλον. Στόχος του Υπουργείου Τουρισμού και 
Αθλητισμού είναι να αναδειχθεί  η Αργεντινή ως 
ένας δημοφιλής προορισμός για τους λάτρεις της 
φύσης και των βιοτόπων.  

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

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  
E-mail: automechanika@argentina.messefrankfurt.com  
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 
E-mail:info@cacel.com.ar  
Website: https://salonnauticoargentino.com.ar 
 
Event: Expo Tecnica 2022 (Energy, Telecommunications and Services) 
Duration: 27-28 October 2022 
Organizer: Mercado Corporativo  
Venue: Goldencenter Eventos  
Avenida Cantilo y Int. Güiraldes  
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11)  6639 4898  
E-mail: direccion@mercadocorporativo.net  
Website: https://expotecnica.com.ar 
  
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: Sociedad Rural 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 
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