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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Αναβάθμιση του ρόλου της Αργε-
ντινής στην τρέχουσα συγκυρία 
Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, 
στην τρέχουσα δυσμενή συγκυρία με 
πολλές προκλήσεις (όπως η ενεργεια-
κή κρίση και η επισιτιστική ανασφά-
λεια) διαφαίνεται να αναβαθμίζεται, 
διεθνώς, ο ρόλος της Αργεντινής. 
Η έλλειψη ενέργειας στις περισσότε-
ρες χώρες δύναται να αποτελέσει μο-
ναδική ευκαιρία για να καταστεί η 
Αργεντινή στρατηγικός σύμμαχος 
στον ενεργειακό εφοδιασμό. Σημειώ-
νεται ότι το κοίτασμα Vaca Muerta 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών 
ξένων επενδυτικών ενεργειακών ομί-
λων καθώς εκτός από αποθέματα πε-
τρελαίου αποτελεί επίσης το δεύτερο 
μεγαλύτερο στον κόσμο σε αποθέμα-
τα σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Η 
κυβέρνηση της Αργεντινής επιδιώκει 
την προσέλκυση επενδύσεων στο 
κοίτασμα με παροχή διαφόρων κινή-
τρων και φοροαπαλλαγών. Ευοίωνες 

είναι και οι προοπτικές συνεργασίας 
στην παραγωγή «πράσινου υδρογό-
νου» και την μετέπειτα πώλησή του 
σε άλλες χώρες. 
Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται μια 
μοναδική ευκαιρία ούτως ώστε η Αρ-
γεντινή αποκτήσει σημαντικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής 
ανασφάλειας στην παγκόσμια αγορά 
μέσω εφαρμογής των κατάλληλων 
εμπορικών πολιτικών, γεγονός που 
θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση 
των αργεντινών εξαγωγών και κατ’ 
επέκταση βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης της χώρας. Σημειώνεται 
ότι, την περίοδο 2021-2022 η Αργε-
ντινή είχε παραγωγή σίτου 22,1 εκατ. 
τόνων, ποσότητα που αντιστοιχεί στα 
2/3 της παραγωγής σίτου της Ουκρα-
νίας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα/ 
Επιπλέον, το 2021 η Αργεντινή ήταν 
στην 5η θέση στον κόσμο με την με-
γαλύτερη παραγωγή αραβοσίτου που 
άγγιξε σχεδόν τα 50 εκατ. τόνους.  

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 
 
Πρόγραμμα ελέγχου των τιμών  
Σε συνέντευξη τύπου στις 10 Νοεμβρίου, ο      
αργεντινός Υπουργός Οικονομικών, κ. Sergio 
Massa, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα εφαρμό-
σει ένα νέο πρόγραμμα ελέγχου των τιμών που θα 
περιλαμβάνει περισσότερα από 1400 προϊό-
ντα,  σε μια ακόμα προσπάθεια της κυβέρνησης 
να αντιμετωπισθεί ο ανεξέλεγκτος πληθωρι-
σμός.  Οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν να 
κρατήσουν  σχετικά σταθερές τιμές για περίοδο 4 
μηνών με τη δέσμευση να μην υπερβεί η αύξηση 
των τιμών το 4% κατά το διάστημα αυτό.  Το εν 
λόγω μέτρο θα αφορά τις εταιρείες που εμπλέκο-
νται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των συγκε-
κριμένων προϊόντων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου οικονομικών  θα παρέχουν εγγυήσεις 
ότι θα παραμένουν σταθερές οι τιμές .  
Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ανα-
γνωρίζουν εύκολα τα προϊόντα που εντάσσονται 
στο πρόγραμμα αυτό και θα μπορούν επίσης να 
ελέγχουν τις τιμές και μέσω ειδικής εφαρμογής 
σε smartphone και να προβαίνουν σε καταγγελίες 
όταν κάποιο κατάστημα δεν συμμορφώνεται με 
τους όρους της συμφωνίας και δεν κρατάει στα-
θερές τις τιμές.  
 
Συμμετοχή πολυάριθμων επιχειρήσεων στο 
πρόγραμμα συγκράτησης τιμών  
Περισσότερες από 100 εταιρείες θα συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα ελέγχου τιμών που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση της Αργεντινής. Οι επιχειρήσεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν το 86% της αγοράς και δρα-
στηριοποιούνται στους κλάδους τροφίμων και 
ποτών, προσωπικής υγιεινής, προϊόντων καθαρι-
σμού κ.α.  
Οι μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ θα συμ-
μετάσχουν στο πρόγραμμα, ενώ μεταξύ των εται-
ρειών που έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν 
συμπεριλαμβάνονται επίσης και σημαντικές ξένες 
εταιρείες, όπως η Coca-Cola και η Fanta.  

Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας της Τράπε-
ζας CABEI στο Μπουένος Άιρες 
Στο πλαίσιο αναβάθμισης του γεωστρατηγικού 
ρόλου της Αργεντινής, εντάσσεται η έναρξη λει-
τουργίας Γραφείου Αντιπροσωπείας της Κεντρι-
κής Αμερικανικής Τράπεζας Οικονομικής 
Ένταξης Τράπεζας (CABEI) στη χώρα. Στις 2 
Νοεμβρίου, ο αργεντινός Yπουργός Εξωτερικών, 
κ. Santiago Cafiero, και ο εκτελεστικός πρόεδρος 
της CABEI, κ. Dante Mossi, υπέγραψαν συμφω-
νία που προβλέπει την έναρξη λειτουργίας Γρα-
φείου Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στο Μπουέ-
νος Άιρες. Το εν λόγω γραφείο θα είναι το πρώτο 
που ανοίγει η CABEI σε χώρα της Νότιας Αμερι-
κής.  
Η Αργεντινή είναι μέλος της CABEI από το 
1995, έχει στη διάθεσή της το 3,8% των μετοχών 
της τράπεζας καθώς επίσης ενεργό επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο σε σημαντικούς τομείς (π.χ. τεχνο-
λογία, ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, εκπαίδευση, υγεία, υποδομές, α-
γροτική ανάπτυξη κτλ.). Μέχρι στιγμής, έχουν 
εγκριθεί πιστώσεις ύψους 394 εκατ. δολ. για ανά-
πτυξη διαφόρων επιχειρηματικών δράσεων.  
Η Αργεντινή θεωρεί την περιοχή της Κεντρικής 
Αμερικής και Καραϊβικής ως προτεραιότητα για 
υλοποίηση έργων αναπτυξιακής συνεργασίας.   

ΣΕΛΙΔΑ 2                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

   Source:https://www.britannica.com/place/Buenos-
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Ειδική συναλλαγματική ισοτιμία στον τουρι-
στικό τομέα  
Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε  την 
καθιέρωση ειδικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 
για τους ταξιδιώτες που θα επισκέπτονται 
την Αργεντινή και θα πραγματοποιούν αγο-
ρές,  χρησιμοποιώντας πιστωτικές ή χρεωστικές 
κάρτες ξένων τραπεζών. Το μέτρο αυτό στοχεύει 
στη συγκέντρωση δολαρίων και κατ’ επέκταση 
την αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων. 
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες,  οι τουρίστες 
που δεν διαμένουν στην Αργεντινή και χρησιμο-
ποιούν ξένες κάρτες θα έχουν πρόσβαση σε ειδι-
κή συναλλαγματική ισοτιμία. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι, η αρχική ισοτιμία ήταν 292 πέσος ανά 
δολάριο, ποσό πολύ υψηλότερο από την επίσημη 
ισοτιμία (158 πέσος ανά δολάριο). Το νέο μέτρο 
ε ισάγε ι  μ ια  συναλλαγματ ική  ισοτ ιμ ία 
90% ανώτερη από την επίσημη ισοτιμία και θα 
ισχύει για όλες τις δαπάνες των ξένων ταξιδιω-
τών, συμπεριλαμβανομένων των εκδρομών, των 
γευμάτων και των τουριστικών πακέτων. 
Αρμόδιοι αξιωματούχοι της αργεντινής κυβέρνη-
σης αναφέρουν ότι το μέτρο αυτό  θα παρέχει με-
γαλύτερη ευκολία και ασφάλεια στους τουρίστες 
που επισκέπτονται την Αργεντινή.  Μέχρι στιγ-
μής, οι επισκέπτες προμηθεύονταν πέσος στην 
ανεπίσημη αγορά συναλλάγματος.  
 
Έναρξη της σεζόν κρουαζιέρας στην Αργεντινή 
Ξεκίνησε η σεζόν της κρουαζιέρας στην Αργεντι-
νή για την θερινή περίοδο 2022-2023. Ήδη 127 
κρουαζιερόπλοια έχουν ανακοινώσει την άφιξή 
τους στον λιμένα του Μπουένος Άιρες και οι αρ-
μόδιες αρχές της Αργεντινής εκτιμούν ότι 350 χιλ 
τουρίστες θα επισκεφθούν την πόλη με κάποιο 
κρουαζιερόπλοιο. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
αυτός θα υπερβεί κατά 8% τους επισκέπτες κρου-
αζιερόπλοιων που είχαν έρθει στην Αργεντινή 
την τελευταία θερινή σεζόν πριν την πανδημία.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Παρατεταμένη ξηρασία πλήττει τους αγρότες 
Το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργήσιμης γης της 
Αργεντινής έχει πληγεί σημαντικά από την παρα-
τεταμένη ξηρασία, γεγονός που οφείλεται, εν μέ-
ρει, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η 
ξηρασία επηρεάζει περίπου  126 εκατ. εκτάρια, 
που ισοδυναμούν με το 75% της καλλιεργήσι-
μης έκτασης της Αργεντινής. Το φαινόμενο είναι 
ιδιαίτερα έντονο στο κεντροανατολικό τμήμα της 
χώρας, όπου παράγονται οι μεγαλύτερες ποσότη-
τες αραβοσίτου και σόγιας. Τα χαμηλά επίπεδα 
βροχοπτώσεων αναμένεται να  έχουν ως αποτέλε-
σμα την μείωση της παραγωγής αραβοσίτου το 
επόμενο έτος.  
Εντούτοις, όσον αφορά στη σόγια, που αποτελεί 
και το πρωταρχικό εξαγωγικό αγαθό της Αργεντι-
νής στον αγροτικό τομέα, αναμένεται αύξηση της 
παραγωγής  για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια. 
Όπως σημειώνουν αναλυτές, προς το παρόν δεν 
δύναται να προβλεφθεί ο πραγματικός αντίκτυπος 
που θα έχει η ξηρασία στην οικονομία της Αργε-
ντινής, διότι όπως υποστηρίζουν, οι επιπτώσεις, 
εν τέλει, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από 
τις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων σε πα-
γκόσμιο επίπεδο.  
 
Έλλειψη λιπασμάτων και αγροχημικών  
Μεγάλη δυσχέρεια προκαλεί στις καλλιέργειες η 
σημαντική έλλειψη λιπασμάτων και αγροχημικών 
προϊόντων.  Η έλλειψη οφείλεται, κατά κύριο λό-
γο, στο νέο μέτρο της Κεντρικής Τράπεζας της 
Αργεντινής που αφορά σε περιορισμό ξένου συ-
ναλλάγματος για αγορά εισαγόμενων αγαθών. Η 
συνολική κατανάλωση λιπασμάτων στην Αργε-
ντινή  ανέρχεται σε 6 εκατ. τόνους, εκ των οποί-
ων, περίπου 65% εισάγεται και το υπόλοιπο πο-
σοστό παράγεται στη χώρα. Η επιβολή του νέου 
μέτρου επηρεάζει και την εγχώρια παραγωγή   
αφού εισάγονται λιγότερες ποσότητες πρώτων 
υλών που απαιτούνται κατά την παραγωγή.    Source:https://www.reportur.com/argentina/2022/11/13/

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



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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