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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Ανακοίνωση μέτρων για τη βελτί-
ωση της αργεντινής οικονομίας  
Ο Αργεντινός Υπουργός Οικονομι-
κών,  κ. Sergio Massa, αποτέλεσε τον 
βασικό ομιλητή στη σύνοδο του Συμ-
βουλίου της Αμερικής που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες, 
στις 18 Αυγούστου.  
O Υπουργός Οικονομικών αναφέρ-
θηκε σε μεταρρυθμίσεις που αναμέ-
νεται να λάβουν χώρα στην Αργεντι-
νή για τη βελτίωση της  δημοσιονο- 
μικής κατάστασης. Ένα από τα σημα-
ντικότερα μέτρα αφορά στην ενίσχυ-
ση των συναλλαγματικών αποθεμά-
των της Κεντρικής Τράπεζας, δεδο-
μένου ότι βρίσκονται σε πολύ χαμη-
λά επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό ανα-
μένεται να αντιμετωπισθεί και το 
φαινόμενο της παράλληλης αγοράς 
συναλλάγματος. Επιπροσθέτως, θα 
ληφθούν ευνοϊκά φορολογικά μέτρα 
στον κατασκευαστικό κλάδο με σκο-
πό την αύξηση των κατασκευών.  

Θα υπάρξουν ακόμα μέτρα τόνωσης 
του τομέα εξόρυξης και θα δοθούν 
περαιτέρω κίνητρα σε εξαγωγείς σι-
τηρών ούτως ώστε διαθέσουν στην 
αγορά αποθηκευμένη σοδειά σόγιας.  
Τέλος, η κυβέρνηση θα προτρέψει 
περίπου 200.000 δικαιούχους επιδο-
μάτων κοινωνικής ασφάλισης να ερ-
γαστούν στον ιδιωτικό τομέα, συνει-
σφέροντας στους μισθούς τους κατά 
τον πρώτο χρόνο εργασίας τους και 
παράλληλα προσφέροντας σημαντι-
κές φορολογικές ελαφρύνσεις στους 
εργοδότες που θα τους προσλάβουν.  
Μεταξύ των ομιλητών στο συνέδριο, 
ήταν ο Αμερικανός Πρέσβυς στο 
Μπουένος Άιρες, ο Αργεντινός Πρέ-
σβυς στην Ουάσιγκτον, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Αργεντινού Επιμελη-
τηρίου Εμπορίου και Υπηρεσιών, 
ενώ παρευρέθηκαν υπάλληλοι Πρε-
σβειών, εκπρόσωποι της επιχειρημα-
τικής κοινότητας και στελέχη επεν-
δυτικών ομίλων των ΗΠΑ.  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  
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60η Σύνοδος Κορυφής Αρχηγών κρατών μελών 
της Mercosur  
Κατά τη διάρκεια της 60ης Συνόδου Κορυφής Αρ-
χηγών κ-μ Mercosur που πραγματοποιήθηκε στα 
τέλη Ιουλίου, ο Πρόεδρος της Αργεντινής, 
κ.  Alberto Fernández, και ο  Υπουργός Εξωτερι-
κών, κ. Santiago Cafiero (ο οποίος συμμετείχε σε 
προπαρασκευαστική της συνόδου κορυφής) ανα-
φέρθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη στη Mercosur και 
υπογράμμισαν την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυν-
σης των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών της 
Ένωσης  αλλά και την ενίσχυση της εικόνας της 
Mercosur διεθνώς.  «Θα ήμασταν πιο αδύναμοι 
χωρίς την Mercosur. Το μέλλον της συνδέεται με 
την ικανότητα εμβάθυνσης της ατζέντας της και 
την κατάλληλη προβολή της σε διεθνές επίπεδο» 
επεσήμανε ο  Αργεντινός ΥΠΕΞ.  
Εντούτοις, αμφότεροι οι Αργεντινοί αξιωματού-
χοι επεσήμαναν την ανάγκη συναίνεσης μεταξύ 
των κ-μ της Ένωσης όσον αφορά στη συνεργασία 
με τρίτες χώρες. Σε αντίθετη περίπτωση, τα απο-
τελέσματα θα ήταν επιζήμια για τα μέλη ιδίως αν 
ληφθούν υπόψη οι κοινοί πολιτιστικοί, κοινωνι-
κοί, εμπορικοί, τουριστικοί, οικονομικοί  δε-
σμοί που συνδέουν τους λαούς των χωρών 
Mercosur. Για το λόγο αυτό, η Αργεντινή είναι 
πρόθυμη για διάλογο με τα λοιπά μέλη της 
Ένωσης προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που 
θα είναι επικερδείς για όλους.  
 

Ηρεμία στην αγορά συναλλάγματος  
Μετά την ανεξέλεγκτη υποτίμηση του πέσος 
έναντι του δολαρίου που σημειώθηκε εντός του 
Ιουλίου, τον Αύγουστο επανήλθε σχετική ηρεμία 
στην αγορά συναλλάγματος. Ωστόσο πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα της 
Κεντρικής Τράπεζας παραμένουν σε χαμηλά επί-
πεδα και η επίσημη ισοτιμία του πέσο έναντι ευ-
ρώ και δολαρίου εξακολουθεί να αποκλίνει πολύ 
από την ανεπίσημη αγορά συναλλάγματος.  

Εκδήλωση απονομής βραβείων σε μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις 
Πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες, στις 9 
Αυγούστου, εκδήλωση απονομής βραβείων επι-
χειρηματικότητας σε μικρομεσαίες εταιρείες 
(ΜΜΕ) της Αργεντινής. Τα βραβεία αφορούσαν 
τις εξής κατηγορίες: συνδεσιμότητα,  καινοτομία, 
βιωσιμότητα, επαγγελματική εξέλιξη και γυναι-
κεία επιχειρηματικότητα. Οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας 
της Αργεντινής. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 
80% του εργατικού δυναμικού στη χώρα και συ-
νεισφέρουν επίσης περισσότερο από το 44% στο 
ΑΕΠ της Αργεντινής. 
 
Ανάκαμψη οικονομικής δραστηριότητας στην 
Αργεντινή  
Η Στατιστική Υπηρεσία της Αργεντινής, αναφέ-
ρει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022 σημειώθηκε 
αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 6,3% σε σύ-
γκριση με το ίδιο διάστημα του 2021.  
Εντούτοις, σε έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας 
της Αργεντινής υπάρχει πρόβλεψή για συρρίκνω-
ση της οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο του τρέχο-
ντος έτους και η συνολική αύξηση του ΑΠΕ για 
ολόκληρο το έτος αναμένεται να είναι 3,4%. Σύμ-
φωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η αύξη-
ση του ΑΕΠ της Αργεντινής δεν θα υπερβεί 4% . 
 
Εμπορικό πλεόνασμα για την Αργεντινή 
Το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, για μια 
ακόμη φορά η Αργεντινή σημείωσε εμπορικό 
πλεόνασμα, ύψους 2,5 δισ. δολ ΗΠΑ. Οι εξαγω-
γές την περίοδο αυτή ανήλθαν σε 52,1 δισ. δολ. 
και οι εισαγωγές σε 49,6 δισ. δολ. Οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 22,3% και οι εισαγωγές κατά 
44,5% σε σύγκριση με τους πρώτους επτά μήνες 
του 2021.  
Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο τον Ιού-
νιο όσο και τον Ιούλιο του 2022 παρουσιάστηκε 
εμπορικό έλλειμμα, γεγονός που είχε να συμβεί 
από το τέλος του 2020. 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Πτώση στην επιβατική κίνηση στην Αργεντινή  
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σχετικά με τον κλά-
δο των αεροπορικών μεταφορών, αναφέρεται ότι 
πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αποχωρήσει 
από την Αργεντινή τα τελευταία τρία έτη.  Την 
έκθεση συνέταξε η Υπηρεσία Τουρισμού της πό-
λης του Μπουένος Άιρες και βασίζεται σε στοι-
χεία του Οργανισμού «Aeropuertos Argentina 
2000» που αποτελεί τον φορέα εκμετάλλευσης 
αεροδρομίων της χώρας. 
Το πρώτο τετράμηνο του 2022 πραγματοποιήθη-
καν 425 διεθνείς πτήσεις και σημειώθηκε μείωση 
της τάξεως 50% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
το 2019 (856 πτήσεις). Η μείωση αυτή είχε ως 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον απευθείας αε-
ροπορική σύνδεση με 18 πόλεις του εξωτερικού. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι πόλεις Au-
ckland, Caracas, Doha, Dubai, Los Angeles, Qui-
to, Belo Horizonte κτλ.  
 
Σημαντική μείωση του αριθμού των αεροπορι-
κών εταιρειών  
Ο αριθμός των αεροπορικών εταιρειών με παρου-
σία στην Αργεντινή έχει επίσης μειωθεί δραματι-
κά, καθώς κατά το διάστημα Ιανουαρίου-
Απριλίου 2022, 29 αεροπορικές εξακολουθούσαν 
να πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις από αμφότε-
ρα τα  διεθνή αεροδρόμια της αργεντινής πρωτεύ-
ουσας Ezeiza και Aeroparque Jorge Newbury, 
ενώ κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2019, 
42 αεροπορικές εταιρείες παρείχαν τακτικές πτή-
σεις από και προς την Αργεντινή.  
Πέραν των 13 αεροπορικών εταιρειών που ανέ-
στειλαν τις πτήσεις τους προς διάφορους προορι-
σμούς της Αργεντινής, αξίζει να σημειωθεί ότι 
πλέον μόνο 3  αεροπορικές εταιρείες – Aerolíneas 
Argentinas, Flybondi και Jetsmart – προσφέρουν 
πτήσεις εσωτερικού, ενώ πριν την εκδήλωση της 
πανδημίας υπήρχαν 7  εταιρείες με αεροπορικά 
δρομολόγια εσωτερικού. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Έκθεση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου «Oil 
& Gas Patagonia» 
Υπό την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών 
της Αργεντινής, κ. Sergio Massa, πραγματοποιή-
θηκε η εναρκτήρια εκδήλωση  της Διεθνούς 
Έκθεσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου «Oil & 
Gas Patagonia». Η εν λόγω έκθεση που έλαβε 
χώρα στην πόλη Neuquén της Παταγονίας από 10 
έως 12 Αυγούστου θεωρείται η σημαντικότερη 
του είδους στη Νότια Αμερική. Περισσότερες 
από 180 εταιρείες συμμετείχαν, ενώ η έκθεση 
προσέλκυσε περίπου 8000 επισκέπτες.   
 
Προοπτικές συνεργασίας στον κλάδο ενέργειας  
Στη διάρκεια της τελευταίας συνόδου κορυφής 
Αρχηγών κρατών μελών της Mercosur, ο Πρόε-
δρος της Αργεντινής αναφέρθηκε στην τρέχουσα 
ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι οι χώρες της 
Ένωσης θα μπορούσαν να έχουν αμοιβαία επω-
φελή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Συ-
γκεκριμένα, επεσήμανε ότι υπάρχουν αξιόλογες 
προοπτικές συνεργασίας στην εκμετάλλευση σχι-
στολιθικού αερίου και στον τομέα λιθίου, τομείς 
για τους οποίους η Αργεντινή έχει έντονο ενδια-
φέρον λόγω των μεγάλων αποθεμάτων της.  

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

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

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



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

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: Expo Sign & Design 
Duration: 22-24 September 2022 
Organizer: Expo Trade 
Venue: Centro Costa Salguero 
Av. Costanera Rafael Obligado 1221 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 4779-5300  
E-mail: exposign@expotrade.com.ar  
Website: https://www.exposign.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 
 
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  
Website: https://expotecnica.com.ar 

                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 4 

tel:+549%20011%2014394%201113
mailto:fit@fit.org.ar
tel:+541170784800
https://www.eventbrite.com.ar/o/mercado-corporativo-15101034434
tel:+5491166394898

