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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Συμφωνία της Αργεντινής με το 
ΔΝΤ για αναδιάρθρωση χρέους  
Μετά από δύο χρόνια επίπονων δια-
πραγματεύσεων, η Κυβέρνηση της 
Αργεντινής κατέληξε, στις 28 Ιανου-
αρίου, σε προκαταρκτική συμφωνία 
με το ΔΝΤ. Στη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων του χρέους, πάγιο 
αίτημα της Αργεντινής ήταν να ληφ-
θούν  υπόψη, πέρα από τους μακρο-
οικονομικούς στόχους, οι ειδικές 
συνθήκες που επικρατούν στην οικο-
νομία της χώρας.   
Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της 
Αργεντινής, κ. Alberto Fernández, 
υπήρξε αρχική συμφωνία με το ΔΝΤ 
που αφορά στην αναδιάρθρωση του 
χρέους των 44,5 δισ. δολ. από το δά-
νειο που είχε λάβει η χώρα το 2018. 
Χωρίς τη νέα αυτή συμφωνία, η Αρ-
γεντινή θα όφειλε να καταβάλει    
εντός της τρέχουσας χρονιάς περίπου 
19 δισ. δολ., το ίδιο ποσό το 2023 και 
4 δισ. δολ. το 2024.  

Με βάση τη νέα συμφωνία, η Αργε-
ντινή θα επιδιώξει πρωτογενές δημο-
σιονομικό έλλειμμα 2,5% το τρέχον 
έτος, 1,9% το 2023 και 0,9% το 
2024.  
Όσον αφορά την αντιμετώπιση του 
υψηλού πληθωρισμού, η Αργεντινή 
θα δύναται να συνεχίσει τον έλεγχο  
των τιμών των προϊόντων και υπηρε-
σιών.  
Το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει 
επίσης ότι θα δοθούν 5 δισ. δολ. για 
την αύξηση των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων της Κεντρικής Τράπεζας 
της Αργεντινής.    
Επιπροσθέτως, δεν αναμένονται ερ-
γασιακές μεταρρυθμίσεις, ούτε προ-
βλέπεται να ιδιωτικοποιηθούν δημό-
σιες επιχειρήσεις.  
Αξίζει να αναφερθεί ότι η τελική 
μορφή της Συμφωνίας θα καθοριστεί 
το προσεχές διάστημα και αναμένε-
ται να υποβληθεί στο Κογκρέσο, 
προς ψήφιση, τον ερχόμενο Μάρτιο.  

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 
 

Εμπορικό πλεόνασμα για την Αργεντινή  
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Αργε-
ντινής (INDEC) , η χώρα είχε εμπορικό πλεόνα-
σμα, ύψους  14,75 δισ. δολ. κατά το 2021, ση-
μειώνοντας αύξηση κατά 17,7% σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος. Το εμπορικό πλεόνασμα 
ήταν το υψηλότερο από το 2013. 
Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 63,18 δισ. δολ. σημειώ-
νοντάς αύξηση της τάξεως του 49,2% σε σύγκρι-
ση με το 2020, ενώ οι  εξαγωγές ήταν 77,93 δισ. 
δολ. (αύξηση 42%). Ο συνολικός όγκος συναλλα-
γών έφθασε τα 141 δισ. δολ. 
Οι κύριοι προορισμοί των εξαγωγών της Αργεντι-
νής ήταν η Βραζιλία (15,1% επί του συνόλου των 
εξαγωγών), η Κίνα (8,1%), οι ΗΠΑ (6,4%), η Ιν-
δία (5,5%), η Χιλή (5,4%) και το Βιετνάμ (4,1%). 
Οι πέντε σημαντικότεροι προμηθευτές της Αργε-
ντινής ήταν: η Κίνα (21,4% επί των εισαγωγών), 
η Βραζιλία (19,7 %), οι ΗΠΑ (9,4%), η Παρα-
γουάη (4,6%) και η Γερμανία (4%). 
 
Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
εισδοχή της Αργεντινής στον ΟΟΣΑ 
Η Αργεντινή πρόκειται να εκκινήσει διαπραγμα-
τεύσεις για την εισδοχή της στον Οργανισμό Οι-
κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 
μαζί με Βραζιλία, Περού, Κροατία, Βουλγαρία 
και Ρουμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικα-
σία των προενταξιακών διαπραγματεύσεων ανα-
μένεται να έχει διάρκεια 3-5 ετών.  
Την περίοδο αυτή, οι υποψήφιες προς ένταξη χώ-
ρες θα οφείλουν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμί-
σεις όσον αφορά στη διευκόλυνση των επενδύσε-
ων και του εμπορίου, τη βελτίωση της διακυβέρ-
νησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την 
ανάληψη δράσεων για την προστασία του περι-
βάλλοντος κτλ.  
Ο ΟΟΣΑ έχει ήδη τέσσερις χώρες της Λατινικής 
Αμερικής μεταξύ των 38 κρατών μελών του: Χι-
λή, Κόστα Ρίκα, Κολομβία και Μεξικό. 

Σημαντική αύξηση των εξαγωγών οίνου 
Το 2021, ιστορικά υψηλά επίπεδα κατέγραψαν 
οι εξαγωγές εμφιαλωμένου κρασιού της Αργεντι-
νής, οι οποίες ανήλθαν σε 817 εκατ. δολ. ΗΠΑ. 
Το προηγούμενο ρεκόρ εξαγωγών οίνου είχε ση-
μειωθεί το 2012, χρονιά που οι εξαγωγές ήταν  
786 εκατ. δολ. Οι βασικοί προορισμοί για τα κρα-
σιά της Αργεντινής ήταν οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η 
Βραζιλία, ο Καναδάς και η Ολλανδία, ενώ σημα-
ντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών προς Μεξικό 
και Κίνα. Μεταξύ των κυριότερων ποικιλιών οί-
νου που εξήχθησαν, συγκαταλέγονται το Malbec, 
το Cabernet Sauvignon και το Chardonnay. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Σημαντικά επενδυτικά έργα στην εξορυκτική 
βιομηχανία της Αργεντινής 
Τα τελευταία δύο έτη, έχουν ανακοινωθεί ΄στην 
Αργεντινή νέα επενδυτικά έργα σχετικά με εξό-
ρυξη λιθίου, χρυσού, χαλκού και ασημιού που 
ανέρχονται σε 9,3 δισ. δολ. Πρόκειται για 87   
επενδυτικά προγράμματα, τα οποία βρίσκονται  
σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.   
Το διάστημα αυτό, τα περισσότερα επενδυτικά 
έργα εξόρυξης αναμένεται να υλοποιηθούν στην 
επαρχία San Juan, με ποσοστό 55,6% επί του συ-
νόλου των ανακοινωθεισών επενδύσεων.  
Ο Καναδάς αποτελεί την χώρα με τις μεγαλύτε-
ρες επενδύσεις στον τομέα εξόρυξης μεταλλευμά-
των στην Αργεντινή. Σημειώνεται ότι, η καναδέ-
ζικη εταιρεία Lundin Mining θα υλοποιήσει επεν-
δύσεις στην εξόρυξη χαλκού και χρυσού, συνολι-
κού ύψους 4,2 δισ. δολ., οι οποίες θα πραγματο-
ποιηθούν στην επαρχία San Juan. 
Όσον αφορά στα μεταλλεύματα προς εξόρυξη, ο 
χαλκός είναι στην πρώτη θέση με τις περισσότε-
ρες επενδύσεις (4,6 δισ. δολ.). Στη δεύτερη θέση 
είναι ο τομέας λιθίου  (επενδύσεις 3,4 δισ. δολ.) 
και ακολουθούν επενδυτικά έργα σε εξόρυξη χρυ-
σού (1,3 δισ. δολ) και εξόρυξη ασημιού (30 εκατ. 
δολ).  
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 Source:https://www.britannica.com/place/Buenos-Aires 

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

Νέος Οργανισμός για την προώθηση των ΑΠΕ 
Ο Πρόεδρος της Αργεντινής, κ. Alberto Fernán-
dez επισκέφθηκε την πόλη San Juan προκειμένου 
να εγκαινιάσει έναν νέο Οργανισμό που αποτελεί 
σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και θα 
έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προώθηση των 
εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ο εν λόγω 
Οργανισμός θα λειτουργεί ως συντονιστικό 
όργανο που θα διευκολύνει τις επενδυτικές δρά-
σεις στον τομέα των ΑΠΕ σε έξι επαρχίες της 
Αργεντινής, οι οποίες βρίσκονται στα δυτικά της 
χώρας.  
 
Υλοποίηση βιώσιμων έργων από την YPF  
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η κρατική εταιρεία 
πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αργεντινής 
YPF, αναφέρεται ότι προέβη σε συμφωνία με την 
Αναπτυξιακή Τράπεζα Λατινικής Αμερικής 
(CAF) για χορήγηση χρηματοδότησης, ύψους 300 
εκατ. δολ. ΗΠΑ. Το εν λόγω δάνειο θα χρησιμο-
ποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην 
Αργεντινή που σχετίζονται με υλοποίηση έργων 
βιώσιμης ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα.  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Αύξηση ρεκόρ στην τουριστική κίνηση 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού της Αργε-
ντινής, η τρέχουσα θερινή σεζόν αναμένεται να 
είναι μια από τις καλύτερες σεζόν των τελευταίων 
ετών. Υπολογίζεται ότι άνω των 20  εκατ. ατόμων 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει ταξίδια σε διάφορους 
δημοφιλείς προορισμούς, ωστόσο στη συντριπτι-
κή τους πλειοψηφία πρόκειται για Αργεντινούς 
πολίτες που ταξιδεύουν στο εσωτερικό της χώ-
ρας.  
Ο Αργεντινός Υπουργός Τουρισμού και Αθλητι-
σμού, κ. Matías Lammens, προέβλεψε ότι η φετι-
νή σεζόν θα υπερβεί κάθε προηγούμενο ρεκόρ.  
Σημειώνεται ότι σε πολλά παραθαλάσσια θέρετρα 

της Αργεντινής, την περίοδο των εορτών της 
Πρωτοχρονιάς η πληρότητα στα ξενοδοχεία 
άγγιξε το 100%.  
 
Αύξηση των πτήσεων μεταξύ Μπουένος Άιρες 
και Παναμά 
Η παναμέζικη αεροπορική εταιρεία Copa Airlines 
ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιούνται, καθημε-
ρινά, τρεις πτήσεις μεταξύ Μπουένος Άιρες και 
της πόλεως του Παναμά από τις 25 Ιανουαρίου 
έως τις 30 Μαρτίου τρέχοντος έτους.  
Παράλληλα, θα αυξηθούν οι εβδομαδιαίες πτή-
σεις προς την πόλη Mendoza και θα υπάρξει νέα 
αεροπορική σύνδεση με το Rosario.    
 
Χωρίς PCR η είσοδος στη χώρα για εμβολια-
σμένους κατοίκους της Αργεντινής 
Τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο νέο διάταγμα, 
σύμφωνα με το οποίο οι Αργεντινοί πολί-
τες καθώς επίσης οι αλλοδαποί που διαμένουν 
μόνιμα στην Αργεντινή και είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι, δεν θα χρειάζεται πλέον να παρουσιά-
ζουν αρνητικό PCR κατά την επανείσοδο τους 
στη χώρα. Η μόνη υποχρέωση πλέον για τους  
ανωτέρω θα είναι η συμπλήρωση σχετικού ηλε-
κτρονικού εντύπου, όπως προβλέπεται από το 
υγειονομικό πρωτόκολλο.  

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

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

  Source: https://www.batimes.com.ar/news/economy/ypf-signs



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ * 

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 
 
 

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 
 
 
*Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση των ανωτέρω Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων 
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