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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης 
της Αργεντινής με το  ΔΝΤ 
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
με το ΔΝΤ, η κυβέρνηση της Αργε-
ντινής επιδιώκει να λάβει περίοδο 
χάριτος  έως το 2024, ενώ παράλλη-
λα αναζητά πρόσθετα κεφάλαια από 
άλλες χώρες προκειμένου να ενισχύ-
σει τα συναλλαγματικά αποθεματικά 
της. Σε περίπτωση που γίνει αποδε-
κτή η πρόταση της Αργεντινής, θα 
αποφευχθούν οι ακόλουθες πληρω-
μές: 19,1 δισ. δολ. το 2022, 19,3 δισ. 
δολ. το 2023 και 4,9 δισ. δολ. το 
2024. Ασφαλώς, το γεγονός αυτό  
αναμένεται να διευκολύνει σημαντι-
κά την οικονομική πολιτική της κυ-
βέρνησης.  
Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές,  
η απονομή περιόδου χάριτος κρίνεται 
δύσκολη δεδομένου ότι το ΔΝΤ ανα-
μένεται να επιστρέψει στην Αργεντι-
νή το ποσό που έχει δαπανήσει μέχρι 
στιγμής από τα 4.3 δισ. δολ. που είχε 

λάβει μέσω της της αναδιανομής των 
ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων 
(SDR), ως βοήθεια για την αντιμετώ-
πιση των οικονομικών συνεπειών της 
πανδημίας.  
Σε σχέση με το θέμα, ο επικεφαλής 
της Κεντρικής Τράπεζας της Αργε-
ντινής, κ. Miguel Pesce, επεσήμανε 
ότι «θα ήταν σημαντικό να διερευνη-
θούν επίσης τρόποι παροχής διμε-
ρούς βοήθειας προς τη χώρα από   
κεντρικές τράπεζες άλλων χωρών 
μέσω συμφωνιών ανταλλαγής νομι-
σμάτων». Στην περίπτωση αυτή, η 
Αργεντινή θα μπορούσε να  αντλήσει 
ρευστότητα σε ξένο νόμισμα από την 
κεντρική τράπεζα έτερης χώρας που 
το εκδίδει.  
Για το λόγο αυτό, έχουν υπάρξει προ-
χωρημένες συζητήσεις με το Μεξικό, 
την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη 
Γαλλία, τη Ρωσία και κυρίως την Κί-
να, χωρίς όμως επίτευξη αποτελέ-
σματος μέχρι στιγμής. 

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 
 

Εκδήλωση για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις 
Ελλάδας-Αργεντινής  
Πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβευτική κατοικία 
στο Μπουένος Άιρες, στις 24 Νοεμβρίου ενημε-
ρωτική εκδήλωση σχετικά με τις διμερείς εμπορι-
κές σχέσεις της Ελλάδας με την Αργεντινή και τις 
επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας. Κατά την 
έναρξη της εκδήλωσης, η Πρέσβυς της Ελλάδας 
στην Αργεντινή, κα Ελισάβετ Φωτιάδου, απηύθυ-
νε χαιρετισμό, τονίζοντας τη σημασία της ενδυ-
νάμωσης των οικονομικών και εμπορικών δε-
σμών των δύο χωρών.  
Εν συνεχεία, ο κ. Στ. Σταυράκος, Διευθύνων του 
Εμπορικού Γραφείου της Πρεσβείας, προέβη σε 
αναλυτική παρουσίαση της τρέχουσας οικονομι-
κής κατάστασης της χώρας μας. Παρουσιάστηκαν 
επίσης επιμέρους τομείς της ελληνικής οικονομί-
ας, οι οποίοι έχουν εξαιρετικές προοπτικές για 
αλλοδαπές εταιρείες που επιθυμούν να δραστη-
ριοποιηθούν στην ελληνική αγορά. Μεταξύ 
άλλων, έγινε αναφορά στον τομέα του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, τις ελληνικές startups και τις 
δυνατότητες συνεργασίας ελληνικών εταιρειών 
με ξένες επιχειρήσεις.  
Εκτενής αναφορά έγινε στον κλάδο των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας δεδομένου ότι  υπάρχουν 
προοπτικές συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και 
αργεντινών επιχειρήσεων σε εν λόγω τομέα. Ση-
μειώνεται ότι κατά το παρελθόν,  ελληνικές εται-
ρείες έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις στον 
τομέα των ΑΠΕ στην Αργεντινή. Επιπροσθέτως, 
παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα προϊόντα που 
παραδοσιακά εξάγει η χώρα μας. 
Παρέστησαν επιχειρηματίες από τους κλάδους 
ναυτιλίας, τουρισμού, φαρμακευτικών προϊό-
ντων, οίνoυ, τροφίμων, τεχνολογίας και μηχανη-
μάτων. Μετά την παρουσίαση, υπήρξε ανταλλα-
γή απόψεων των συμμετεχόντων με σκοπό τη 
διερεύνηση ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ επι-
χειρήσεων των δύο χωρών.  

Άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου 
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας CyberWeek το 
Νοέμβριο 2021, ο συνολικός όγκος των εμπορι-
κών συναλλαγών στην Αργεντινή, μέσω του δια-
δικτύου, ανήλθε σε 2,6 δισ. πέσος, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 74% σε σύγκριση με την Cyber-
Week του περασμένου έτους. Μεταξύ των προϊό-
ντων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ήταν οι μά-
σκες, καλλυντικά και  vegan τρόφιμα.  
 
Βελτίωση του κατασκευαστικού κλάδου 
Το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου τρέχοντος 
έτους, ο κατασκευαστικός κλάδος σημείωσε αύ-
ξηση κατά 42,6% σε σύγκριση με το πρώτο εννε-
άμηνο του 2020. Το περασμένο έτος ήταν πολύ 
έντονες οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας 
και των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβλη-
θεί και για το λόγο αυτό εξηγείται η μεγάλη αύ-
ξηση που υπήρξε φέτος.   

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Δυνητικές επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας 
στην Αργεντινή  
Επίσημη επίσκεψη στο Μπουένος Άιρες πραγμα-
τοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής 
Αραβίας, πρίγκιπας Faisal Bin Farhan Al Saud,  
προκειμένου να διερευνηθούν δυνατότητες επεν-
δύσεων Σαουδαραβικών εταιρειών στην Αργεντι-
νή. Είχε προηγηθεί συνάντησή του με τον Υπουρ-
γό Εξωτερικών της Αργεντινής, κ. Cafiero, στο 
περιθώριο της Συνόδου των Αρχηγών Κρατών 
της G20, με τον ομόλογό του που διεξήχθη τον 
περασμένο μήνα στη Ρώμη.  
Η Σαουδική Αραβία  υλοποιεί διάφορα προγράμ-
ματα στον αγροτικό τομέα της Αργεντινής με 
σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής μέσω της χρή-
σης νέων τεχνολογιών. Επιπροσθέτως, οι δύο χώ-
ρες έχουν συνεργασία στον πυρηνικό τομέα, ενώ 
υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους της Σαουδικής  
Αραβίας για νέες επενδυτικές δράσεις στους το-
μείς ενέργειας και μεταλλευμάτων.    
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Source:https://www.britannica.com/place/Buenos-Aires 
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Συμφωνία των πετρελαϊκών εταιρειών YPF 
και Shell  
Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου της Αργεντινής YPF σε συνεργασία με τον 
πετρελαϊκό κολοσσό Shell ανακοίνωσαν την επέ-
κταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτή-
των στην Αργεντινή με σκοπό την παραγωγή 15 
χιλ. βαρελιών πετρελαίου και 2 εκατ. κυβικών 
μέτρων φυσικού αερίου την ημέρα στην περιοχή 
της  Vaca Muerta, ενώ για το σκοπό αυτό θα γί-
νουν 16 νέες γεωτρήσεις.  

Πρόγραμμα παραγωγής πράσινου υδρογόνου 
Η αυστραλιανή εταιρεία «Fortescue Future Indus-
tries» θα πραγματοποιήσει επένδυση,  συνολικού 
ύψους 8,4 δισ. δολ., σχετικά με την παραγωγή 
πράσινου υδρογόνου στην επαρχία του Río Negro 
στην Παταγονία. Το έργο θα ξεκινήσει πιλοτικά 
εντός του 2022 και μέχρι το 2024 θα παράγονται 
περίπου 35 χιλ. τόνοι πράσινου υδρογόνου. Η  εν 
λόγω ποσότητα  ισοδυναμεί με ενέργεια που δύ-
ναται να εξυπηρετήσει ανάγκες μιας πόλεως με 
πληθυσμό 250.000 κατοίκων.  
Σε δεύτερο στάδιο - από το 2024 έως το 2028 - θα 
παράγονται ετησίως περίπου 215.000 τόνοι. Ο 
απώτερος στόχος του επενδυτικού έργου είναι η 
παραγωγή υδρογόνου να αγγίξει τους 2,2 εκατ. 
τόνους, σε ετήσια βάση, γεγονός που θα έχει ως 
αποτέλεσμα να καταστεί η αυστραλιανή επένδυ-
ση η κορυφαία μονάδα εξαγωγής πράσινου υδρο-
γόνου σε ολόκληρο τον κόσμο.  
Η επένδυση προβλέπει επίσης την εγκατάσταση 
αιολικού πάρκου και την κατασκευή λιμένος, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία 
νέων υποδομών στην επαρχία Río Negro.   
Σημειώνεται ότι, το πράσινο υδρογόνο παράγεται 
μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού και της χρή-
σης ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ δεν εκπέμπονται 
αέρια του θερμοκηπίου κατά τη διαδικασία της 
παραγωγής του.  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Απαγόρευση αγοράς τουριστικών υπηρεσιών 
στο εξωτερικό μέσω πιστωτικών καρτών με 
δόσεις 
Κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της 
Αργεντινής, μετά την 26η Νοεμβρίου, οι πιστωτι-
κές κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων της Αργεντι-
νής δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται 
για αγορές τουριστικών υπηρεσιών στο εξωτερι-
κό με δόσεις. Όλες οι υπηρεσίες που συνάπτονται 
στο εξωτερικό και πληρώνονται με πιστωτική 
κάρτα, θα πρέπει πλέον να διακανονίζονται με 
μία ενιαία πληρωμή.  
Όπως ήταν αναμενόμενο, το εν λόγω μέτρο προ-
κάλεσε αντιδράσεις στον κλάδο του τουρισμού. Η 
Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επι-
χειρήσεων της Αργεντινής (FAEVYT), η  οποία 
εκπροσωπεί περισσότερα από 5.000 ταξιδιωτικά 
γραφεία της χώρας, απέρριψε το ανακοινωθέν 
μέτρο καθώς θεωρεί ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στα τουριστικά γραφεία, ενώ τιμωρεί επίσης τους 
πολίτες της χώρας που επιθυμούν να ταξιδέψουν 
σε άλλη χώρα.  
Με την επιβολή αυτού του μέτρου, οι αρχές της  
χώρας επιδιώκουν την ενίσχυση του εγχώριου 
τουρισμού και την αποφυγή εκροής δολαρίων. 

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

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

     Source:https://www.cronista.com/economia-politica/vaca
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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 
 
 
Event: Rural Argentina 2022 (Livestock, Agricultural machinery, Agriculture, New technologies) 
Duration: 20-31 July 2022 
Organizer: Sociedad Rural Argentina   
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800  
Website: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/exposici%C3%B3n-rural-2022 
 
 
 
*Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση των ανωτέρω Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων 
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