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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Εθνικό Σχέδιο Εξαγωγών της Αρ-
γεντινής για το 2022  
Σε συνέντευξη τύπου που πραγματο-
ποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου, στο 
Μπουένος Άιρες, η Κυβέρνηση της 
Αργεντινής ανακοίνωσε το νέο εθνι-
κό σχέδιο προώθησης των εξαγωγών 
για το επόμενο έτος. Το εν λόγω σχέ-
διο περιλαμβάνει πολιτικές και τρό-
πους χρηματοδότησης των εξαγωγι-
κών επιχειρήσεων καθώς επίσης πα-
ροχή τεχνικής βοήθειας ούτως ώστε 
να βελτιωθεί η παραγωγικότητα των 
αργεντινών εταιρειών. Η συνέντευξη 
τύπου διοργανώθηκε, από κοινού, 
από τα Υπουργεία   Εξωτερικών και 
Διεθνούς Εμπορίου, Παραγωγικής 
Ανάπτυξης καθώς επίσης Γεωργίας 
και Αλιείας, οι Υπουργοί των οποίων 
αναφέρθηκαν σε δράσεις που περι-
λαμβάνει το σχέδιο των εξαγωγών.  
Το σχέδιο προτείνει την ανάπτυξη 
στρατηγικών τομέων της αργεντινής 
οικονομίας που παρουσιάζουν προο-

πτικές σημαντικής αύξησης των εξα-
γωγών, όπως οι τομείς των υδρογο-
νανθράκων, ηλεκτροκίνησης, εξόρυ-
ξης μεταλλευμάτων, γεωργίας, βιοτε-
χνολογίας, δασοκομίας, αλιείας και 
γεωργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στο σχέδιο συμπεριλαμβάνεται και ο 
τομέας των υπηρεσιών με έμφαση 
στον τουρισμό. 
Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το 
κεφάλαιο του σχεδίου που αναφέρε-
ται στην ενίσχυση των Μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).  Το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα θα καλύπτει 
όσες εταιρείες έχουν καταγράψει  
σημαντικές εξαγωγές τα τελευταία 5 
χρόνια, δίνοντας προτεραιότητα σε 
ΜΜΕ που έχουν πραγματοποιήσει 
εξαγωγές, άνω των  3 εκατ. δολ., σε 
ετήσια βάση. Προβλέπεται προνομια-
κή χρηματοδότηση με επιδοτούμενο 
επιτόκιο, μη επιστρεπτέες εισφορές, 
τεχνική βοήθεια και άλλα προνόμια 
για τις ΜΜΕ.   

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 
 

Πάγωμα τιμών για πολλά καταναλωτικά προϊ-
όντα στην Αργεντινή 
Η κυβέρνηση της; Αργεντινής αποφάσισε το πά-
γωμα των τιμών 1.500 προϊόντων μέχρι τις 7 Ια-
νουαρίου 2022. Εντούτοις, η Ένωση Επιχειρημα-
τιών της Αργεντινής εξέφρασε την έντονη αντίθε-
σή της στο μέτρο αυτό καθώς θεωρεί ότι δεν υ-
πήρχε  συναίνεση των εταιρειών και υποστηρίζει 
επίσης ότι το πάγωμα των τιμών ισχύει μόνο για 
τους καταναλωτές, ενώ το κόστος παραγωγής θα 
συνεχίζει να αυξάνεται δεδομένου και του ρα-
γδαίου πληθωρισμού της χώρας. 
 
Εμπορικό πλεόνασμα για την Αργεντινή 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, για μια ακόμη φορά 
η Αργεντινή σημείωσε  εμπορικό πλεόνασμα, 
ύψους 1,67 δισ. δολ ΗΠΑ. Οι εξαγωγές τον μήνα 
αυτό ανήλθαν σε  7,55 δισ. δολ. και οι εισαγωγές 
σε 5,88 δισ. δολ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 
59,8% και οι εισαγωγές κατά 42,6% σε σύγκριση 
με τον Σεπτέμβριο 2020.  
 
Συμφωνία Αργεντινής και Βραζιλίας για μείω-
ση εξωτερικού δασμολογίου της Mercosur   
Σε συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της 
Αργεντινής,  κ. Santiago Cafiero, με τον ομόλογό 
του της Βραζιλίας, κ. Carlos França, που έλαβε 
χώρα στη Μπραζίλια, στις 8 Οκτωβρίου, οι δύο 
χώρες ήρθαν σε συμφωνία για τη μείωση του 
Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου (ΚΕΔ) της 
Mercosur κατά 10% σε ένα ευρύ φάσμα προϊό-
ντων. Η εν λόγω συμφωνία έχει ήδη γίνει αποδε-
κτή από την Παραγουάη και το ίδιο αναμένεται 
να συμβεί και με την Ουρουγουάη.  
Ο κ. Cafiero, ανέφερε ότι αυτή η συμφωνία είναι 
πολύ σημαντική, ωστόσο διευκρίνισε ότι ορισμέ-
νοι «ευαίσθητοι» τομείς, όπως για παράδειγμα η 
κλωστοϋφαντουργία και η αυτοκινητοβιομηχανί-
α, δεν θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία μείω-
σης του κοινού εξωτερικού δασμολογίου. 

Οι Υπουργοί Εξωτερικών Αργεντινής και Βραζι-
λίας δεν ανέφεραν λεπτομερώς πόσα  προϊόντα 
θα επηρεαστούν από τη δασμολογική μείωση, 
ωστόσο σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές η 
μείωση αναμένεται να επηρεάσει περίπου το 75% 
των εισαγόμενων προϊόντων.  
Η μείωση του κοινού εξωτερικού δασμολογίου 
στις εισαγωγές από τρίτες χώρες ήταν ένα από τα 
πιο ακανθώδη ζητήματα που αντιμετώπιζε η 
Ένωση τα τελευταία χρόνια.  
Η Αργεντινή είχε αρχικά αρκετές επιφυλάξεις 
σχετικά με την επανεξέταση του Κοινού Εξωτερι-
κού Δασμολογίου, ενώ Βραζιλία, Ουρουγουάη 
και Παραγουάη επιδίωκαν τη μείωση των προ-
βλεπόμενων δασμών.  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Παράταση του ευνοϊκού επενδυτικού καθε-
στώτος στην επαρχία Tierra del Fuego 
Ο Πρόεδρος της Αργεντινής, κ. Alberto Fernán-
dez ανακοίνωσε, στις 18 Οκτωβρίου, ότι θα πα-
ραταθεί το ευνοϊκό επενδυτικό καθεστώς που  
ισχύει στην επαρχία της Tierra del Fuego για 15 
ακόμα χρόνια.  
Οι εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιού-
νται στην εν λόγω περιοχή θα συνεχίσουν να λει-
τουργούν χωρίς να πληρώνουν κρατικούς φόρους 
μέχρι το 2038 και επίσης θα έχουν τη δυνατότητα 
ευκολότερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση. 
 
Κατασκευή νέου φωτοβολταϊκού πάρκου  
Πραγματοποιήθηκε, στις 19 Οκτωβρίου, τελετή   
εγκαινίων νέου φωτοβολταϊκού πάρκου στην   
επαρχία San Juan, στη δυτική Αργεντινή. Το συ-
γκεκριμένο πάρκο, ισχύος 117 MW, αποτελεί  
επένδυση των νορβηγικών εταιρειών Equinor και 
Scatec, και είναι πλέον το μεγαλύτερο φωτοβολ-
ταϊκό πάρκο στην εν λόγω επαρχία και το τρίτο 
σε ολόκληρη τη χώρα. Σημειώνεται ότι έχουν αυ-
ξηθεί σημαντικά οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας τα τελευταία χρόνια.   

ΣΕΛΙΔΑ 2                      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

  Source:https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/

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

https://www.cronista.com/economia-politica/extienden-regimen-de-promocion-industrial-en-tierra-del-fuego/
https://www.cronista.com/economia-politica/extienden-regimen-de-promocion-industrial-en-tierra-del-fuego/


ΣΕΛΙΔΑ 3                      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

Στόχοι της Αργεντινής ενόψει της επικείμενης 
Συνόδου Κορυφής για την κλιματική αλλαγή 
Στις 13 Οκτωβρίου υπήρξε ενημέρωση προς εκ-
προσώπους Πρεσβειών της ΕΕ από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Αρ-
γεντινής για τους βασικούς στόχους  της κυβέρ-
νησης της Αργεντινής  ενόψει της επερχόμενης 
Συνόδου Κορυφής για την κλιματική αλλα-
γή  COP 26 που θα γίνει στη Γλασκώβη, τον προ-
σεχή Νοέμβριο.  
Η Αργεντινή παρουσίασε το περασμένο έτος ένα 
αναθεωρημένο σχέδιο εθνικά καθορισμένων συ-
νεισφορών (ΕΚΣ)  που προβλέπει μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 25,5%, 
μεγαλύτερο από το ποσοστό μείωσης που είχε 
προβλεφθεί το 2016. Τον Απρίλιο του 2021, κατά 
τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών για 
το κλίμα που διοργάνωσαν οι ΗΠΑ,  ο Πρόεδρος 
της Αργεντινής ανακοίνωσε επιπλέον  μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 2%, 
γεγονός που θα επισημανθεί και στη Σύνοδο COP 
26 της Γλασκώβης.  
Επίσης στη συνάντηση αναφέρθηκε ο στό-
χος της Αργεντινής να είναι κλιματικά ουδέτερη 
ως προς τον άνθρακα έως το 2050.  

Πρόταση ανταλλαγής χρέους για δράσεις υπέρ 
του κλίματος 
Σχετικά με την πρόταση του Προέδρου της Αργε-
ντινής που αφορά στην ανταλλαγή χρέους για 
δράσεις υπέρ του κλίματος, η Αργεντινή αναμέ-
νεται να επισημάνει την πρόταση αυτή στην επι-
κείμενη Σύνοδο COP 26 της Γλασκώβης. Η αργε-
ντινή πλευρά θεωρεί ότι υπάρχουν 72 αναπτυσ-
σόμενες χώρες που βρίσκονται στο φάσμα της 
χρεοκοπίας και η πρότασή της συμπεριλαμβάνει 
όλα τα κράτη που αντιμετωπίζουν παρόμοια προ-
βλήματα.   
Η Αργεντινή προτείνει οι χώρες που έχουν φιλό-
δοξα σχέδια ΕΚΣ να τυγχάνουν ευνοϊκής αντιμε-
τώπισης ως προς την αναδιάρθρωση των χρεών 

τους. Μέρος του χρέους θα μπορούσε να διαγρα-
φεί υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό 
θα διατίθεται για την εφαρμογή των ΕΚΣ. 
Η Αργεντινή έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει 
ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους της. Το εν 
λόγω σχέδιο  θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυ-
πο για άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν  παρό- 
μοια προβλήματα.   
 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Η Αργεντινή κορυφαίος προορισμός για την 
Νότια Αμερική το 2021 στα βραβεία WTA 
Ως ο κορυφαίος προορισμός για την Νότια Αμε-
ρική το 2021 ανακηρύχθηκε η Αργεντινή στο διε-
θνή θεσμό  World Travel Awards, σε εκδήλωση 
που έγινε στο Ντουμπάι, στις 20 Οκτωβρίου. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο χρόνο πριν 
από την πανδημία, περίπου επτά εκατομμύρια 
τουρίστες είχαν επισκεφθεί την Αργεντινή.  
Τα World Travel Awards θεσμοθετήθηκαν το 
1993 με σκοπό την επιβράβευση των βασικών 
τομέων της τουριστικής βιομηχανίας. Αποτελούν 
πλέον έναν  καταξιωμένο θεσμό που θεωρείται 
από πολλούς ως ο σημαντικότερος διαγωνισμός 
στον κλάδο του τουρισμού.  

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

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

     Source:https://www.cronista.com/economia-politica/vaca



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ * 

Event: Aminera (Mining Exhibition) 
Duration: 16-18 November 2021 
Organizer: CAEM- The Argentine Chamber of Mining Companies  
Venue: Av. Luis M. Campos 1061  
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 4514 1400  
E-mail: arminera@argentina.messefrankfurt.com  
Website: https://arminera.ar.messefrankfurt.com/buenosaires 
  

 
Event: FIT America Latina (International Tourism Fair of Latin America) 
Duration: 4-7 December 2021 
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: Avicola & Porcinos 2022 (Poultry & Meat  Industry International Exhibition ) 
Duration: 9-11 March 2022 
Organizer: CAPIA Argentine Chamber of Poultry Producers  
Venue: Centro Costa Salguero 
Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero  
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 5219 1553  
E-mail:  info@mbgevents.com. ar 
Website: https://www.avicola.com.ar 
 
 

Event: Tecno Fidta 2022 (International Food Technology) 
Duration: 22-25 March 2022 
Organizer: Messe Frankfurt Argentina  
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800  
E-mail: tecnofidta@argentina.messefrankfurt.com  
Website: https://tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires 
 
 
*Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση των ανωτέρω Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων 
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