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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερι-
κών, κ. Δένδια, στην Αργεντινή  
Στο πλαίσιο περιοδείας του στη Λα-
τινική Αμερική, ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών, κ. Νίκος Δένδιας, πραγματο-
ποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αρ-
γεντινή, στις 7-8 Φεβρουαρίου. Ση-
μειώνεται ότι, ήταν η πρώτη επίσκε-
ψη Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών 
στη χώρα.  
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, 
ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον 
Πρόεδρο της Αργεντινής, κ. Alberto 
Fernandez, τον Αργεντινό ομόλογό 
του κ. Santiago Cafiero, την Πρόεδρο 
της Βουλής, κα Moreau, την Επικε-
φαλής της Banco Nación κα Batakis. 
Στην τελευταία συνάντηση συμμετεί-
χε και ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, 
κ. Katopodis. Επίσης, συνάντησε εκ-
προσώπους ομογενειακών φορέων  
και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Μπουένος Άιρες και Έξαρχο Νοτίου 
Αμερικής, κ. Ιωσήφ.         

Στη συνάντηση του κ. Δένδια με τον 
Αργεντινό Υπουργό Εξωτερικών,  
επισημάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης των οικονομικών και   
εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο 
κρατών, δεδομένου ότι υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες. Ο κ. Cafiero 
εστίασε σε σημαντικούς τομείς της 
αργεντινής οικονομίας, στους οποί-
ους η χώρα του έχει συγκριτικό πλεο-
νέκτημα, όπως για παράδειγμα, τα 
αποθέματα φυσικού αερίου, πετρε-
λαίου, λιθίου, ο τομέας των μεταλ-
λευμάτων, καθώς επίσης η παραγωγή 
πράσινου υδρογόνου.   
Αμφότεροι οι Υπουργοί προέβησαν 
στην υπογραφή Συμφωνίας αθλητι-
κής συνεργασίας, Συμφωνίας σχετικά 
με την επικερδή απασχόληση εξαρ-
τημένων ατόμων των μελών διπλω-
ματικής και προξενικής αρχής και 
υπέγραψαν επίσης Δήλωση πρόθεσης 
συνεργασίας στον τομέα της Ανώτα-
της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

                ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Source:https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/el-presidente-alberto-fernandez-



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Σε ύψη ρεκόρ ο πληθωρισμός στην Αργεντινή 
Τον περασμένο  Ιανουάριο ο ετήσιος πληθωρι-
σμός ανήλθε στο 98,8%, ποσοστό πολύ υψηλότε-
ρο από ότι αναμενόταν. Οικονομικοί αναλυτές 
εκφράζουν την άποψη ότι οι έλεγχοι των τιμών 
αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί, περιπλέκοντας 
περαιτέρω την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 
ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη  ότι θα πραγματοποι-
ηθούν προεδρικές εκλογές εντός του τρέχοντος 
έτους. Μολονότι ο πληθωρισμός είναι ένα δια-
χρονικό πρόβλημα στην Αργεντινή, ανέρχεται 
πλέον σε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον 
κόσμο.  
Η κυβέρνηση της χώρας προσπαθεί να καταρτίσει 
ένα αξιόπιστο οικονομικό σχέδιο, το οποίο θα 
δύναται να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.      
Εντούτοις, μέχρι στιγμής, μέτρα όπως πάγωμα 
τιμών, συναλλαγματικοί έλεγχοι κ.α. δεν είχαν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, στην 
παρούσα χρονική συγκυρία, που ο πληθωρισμός 
πλήττει τις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι 
επιπτώσεις είναι ακόμα δυσμενέστερες για την 
οικονομία της Αργεντινής.  

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Εξωτερικό εμπόριο το 2022 
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατι-
στικής Υπηρεσίας της Αργεντινής, το 2022 οι  
εξαγωγές της ανήλθαν σε 88,4 δισ. δολ. και οι 
εισαγωγές σε 81,5  δισ. δολ. (πρόκειται 
για ιστορικά υψηλά ποσά), σημειώνοντας εμπορι-
κό πλεόνασμα 6,9 δισ. δολ, Οι εξαγωγές υπερέ-
βησαν το προηγούμενο ρεκόρ που εί-
χε σημειωθεί  το 2011, έτος κατά το οποίο οι εξα-
γωγές είχαν ανέλθει σε 83 δισ. δολ.   
To 2022, oι σημαντικότερες εξαγωγές της Αργε-
ντινής ήταν προϊόντα σόγιας, καλαμπόκι, κρέας, 
οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων κτλ. Μεταξύ 

των βασικών εισαγωγών της Αργεντινής συμπερι-
λαμβάνονται τα ακόλουθα: εξαρτήματα αυτοκι-
νήτων-οχημάτων, καύσιμα, φυσικό αέριο, τηλε-
φωνικές συσκευές κτλ.   
 
Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι 
Η Βραζιλία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες 
αποτέλεσαν τους τρεις σημαντικότερους εμπορι-
κούς εταίρους, καθώς 30,9% των συνολικών εξα-
γωγών της Αργεντινής κατευθύνθηκε προς τις  
χώρες αυτές, ενώ το 53,8% των εισαγωγών προ-
ήλθε από τις προαναφερθείσες χώρες. Ποσοστό 
της τάξεως του 12,3% των εξαγωγών της Αργε-
ντινής  είχε προορισμό τα κράτη της ΕΕ, και 
13,6% των αργεντινών εισαγωγών είχε προέλευ-
ση την ΕΕ.  
 
Άνοδος του κλάδου αυτοκινητοβιομηχανίας 
Το 2022, εντυπωσιακή ήταν η άνοδος του κλάδου 
αυτοκινητοβιομηχανίας της Αργεντινής καθώς 
παρήχθησαν συνολικά 536.893 αυτοκίνητα και 
ελαφρού βάρους επαγγελματικά οχήματα, ση-
μειώνοντας  αύξηση κατά 23,5% σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος.  
Επιπλέον, μικρή άνοδος κατά 1,4% υπήρξε και 
στην εγχώρια βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκι-
νήτων συγκριτικά με το 2011.  

ΣΕΛΙΔΑ 2                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

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

Source:https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/ Source:https://www.eleconomistaamerica.com.ar/socied  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Ξένες επενδύσεις στον τομέα του λιθίου 
Νέα επένδυση στον τομέα του λιθίου ανακοίνω-
σε   η αργεντινή κυβέρνηση καθώς η κινεζι-
κή αυτοκινητοβιομηχανία Chery Inc. προγραμμα-
τίζει να κατασκευάσει, στην Αργεντινή, ένα εργο-
στάσιο ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών, 
συνολικής αξίας 400 εκατ.  δολ.  Η κυβέρνηση 
της Αργεντινής προσβλέπει σε επενδύσεις στο 
συγκεκριμένο τομέα, γεγονός που θα έχει θετικό 
αντίκτυπο για την οικονομία της χώρας, μέσω της 
εισροής ξένου συναλλάγματος και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας.   
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 αμερικανική 
εταιρεία Livent. Η Αργεντινή συγκαταλέγεται 
στους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς λιθίου 
που καλύπτουν το 90% της συνολικής παραγωγής 
λιθίου σε ολόκληρο τον κόσμο.   

Κατασκευή νέου αιολικού πάρκου στην επαρ-
χία Cordoba 
Η YPF Luz - θυγατρική της κρατικής εταιρείας 
πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αργεντινής 
YPF - ανακοίνωσε την κατασκευή νέου αιολικού 
πάρκου στην επαρχία Cordoba, στην κεντροδυτι-
κή Αργεντινή. Το πάρκο, συνολικής ισχύος 155 
MW, θα δύναται να εξυπηρετεί ανάγκες 190.000 
κατοικιών. Η εν λόγω επένδυση θα ανέλθει σε 
260  εκατ. δολ. και η κατασκευή του πάρκου θα 
διαρκέσει περίπου 20 μήνες.  
Ο τομέας των ΑΠΕ παρουσιάζει ιδιαίτερη δυνα-
μική στην Αργεντινή και η περαιτέρω ανάπτυξη 
τους αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση 
της χώρας. Ολοένα και περισσότερες ξένες επι-
χειρήσεις επιθυμούν να επενδύσουν στον εν λόγω 
τομέα. Σημειώνεται ότι εταιρείες από τη χώρα 
μας έχουν ήδη υλοποιήσει έργα στον κλάδο των 
ΑΠΕ στην Αργεντινή.  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Προβολή ελληνικού ακτινιδίου στο Μπουένος 
Άιρες  
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
«Delicious Fruits» για την προώθηση του ακτινι-
δίου σε επιλεγμένες αγορές-στόχους τρίτων χω-
ρών πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου σε 
κεντρικό ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες, ειδική 
εκδήλωση προβολής του ελληνικού ακτινιδίου.  
Στην αρχή της εκδήλωσης, ο κ. Στ. Σταυράκος, 
Εμπορικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Ελλά-
δας στην Αργεντινή, αναφέρθηκε στις διμερείς 
εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών 
και  επεσήμανε τη σταθερή παρουσία ελληνικών 
ακτινιδίων στην αγορά της Αργεντινής, όπου κα-
τά τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές εξαγωγές 
παρουσιάζουν αυξητική τάση. Ιδιαίτερη μνεία 
υπήρξε στο γεωργικό τομέα της χώρας μας και τα 
αγροτικά προϊόντα που εξάγονται σε αγορές του 
εξωτερικού. Επιπροσθέτως, υπήρξε ενημέρωση 
προς τους συμμετέχοντες για την ελληνική επιχει-
ρηματική αποστολή που πραγματοποιήθηκε, επι-
τυχώς το 2022, καθώς επίσης για έτερη επιχειρη-
ματική με εταιρείες από Αργεντινή προς την Ελ-
λάδα που προγραμματίζει να διοργανώσει το Επι-
μελητήριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Αργεντι-
νής, εντός του τρέχοντος έτους. 
Από την Ελλάδα συμμετείχε στην εκδήλωση, ο 
συντονιστής του προγράμματος «Delicious 
Fruits», κ. Άρης Μπέης, στέλεχος της εταιρείας 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών "Novacert", 
ενώ παρευρέθηκαν επίσης εισαγωγείς τροφίμων 
και εκπρόσωποι  αλυσίδων σουπερμάρκετ της 
Αργεντινής.  
Αξίζει να αναφερθεί ότι το περασμένο έτος, τρεις 
αργεντινές εταιρείες εισαγωγής φρούτων επι-
σκέφθηκαν το νομό Ημαθίας και είχαν επαφές με 
εξαγωγικές εταιρείες, γεγονός που συνέβαλε στην 
αύξηση των εξαγωγών ελληνικού ακτινιδίου προς 
την Αργεντινή.  

Source:http://blog.alquilerargentina.com/noticias/neuque 



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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