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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Σύνοδος Μικτής Επιτροπής Οικο-
νομικής και Εμπορικής Συνεργασί-
ας ΕΕ-Αργεντινής 
Πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος 
Άιρες, στις 10 Μαΐου, η 12η σύνοδος 
της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής 
και Εμπορικής Συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και της Αργεντινής. 
Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την 
αμοιβαία βούληση για εμβάθυνση 
των εμπορικών σχέσεων και προώθη-
ση των επενδύσεων.   
Επιπροσθέτως, διερευνήθηκαν θέμα-
τα συνεργασίας  σε διάφορους τομείς 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην 
τρέχουσα διεθνή συγκυρία καθώς 
επίσης εξετάστηκαν ορισμένα πολύ-
πλοκα ζητήματα σχετικά με τη βιώσι-
μη γεωργία, τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ 
και Mercosur, την παραγωγή πρασί-
νου υδρογόνου κα.   
Η ΕΕ αποτελεί τον δεύτερο σημαντι-
κότερο  προορισμό για τις εξαγωγές 
της Αργεντινής, ενώ κατέχει την τρί-

τη θέση στις εισαγωγές της. Το περα-
σμένο έτος, ο συνολικός όγκος συ-
ναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών 
έφτασε τα 19,2 δισ. δολάρια, σημειώ-
νοντας αύξηση κατά 30,88% συγκρι-
τικά με το 2020. 
Την περίοδο αυτή, η Αργεντινή είχε 
εμπορικό πλεόνασμα 580 εκατ. δολ. 
Οι εξαγωγές της Αργεντινής προς τις 
χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 9,89 δισ. 
δολ.(αύξηση 48,1% σε σχέση με το 
2020), ενώ οι εισαγωγές της Αργεντι-
νής από την ΕΕ ήταν 9,31 δισ. δολ.
(αύξηση 41,3%). Το 2021, τις μεγα-
λύτερες αυξήσεις στις εξαγωγές της 
Αργεντινής προς την ΕΕ είχαν τα  
εξής προϊόντα: βιοντίζελ, σογιάλευ-
ρο, γαρίδες και αστακοί. Όσον αφορά 
στις εισαγωγές της Αργεντινής από 
την ΕΕ, τα ορυκτά καύσιμα σημείω-
σαν την μεγαλύτερη αύξηση. 
Η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση 
των άμεσων ξένων επενδύσεων που 
έχουν υλοποιηθεί στην Αργεντινή.   

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  
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 Source:https://www.batimes.com.ar/news/economy/investba-helps-push-buenos-aires-ont-



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Εισαγωγές εμπορευμάτων με courier  
H Κρατική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων της Αρ-
γεντινής (AFIP) εξέδωσε ψήφισμα για τη θέσπιση 
αυστηρότερων απαιτήσεων για εισαγωγές εμπο-
ρευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς. Πλέον 
τα δέματα που εισάγονται με courier δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 50 κιλά, ενώ κάθε δέμα μπο-
ρεί να περιέχει έως και τρία τεμάχια του ίδιου 
προϊόντος. 
 
Σχέδιο ανάπτυξης του τομέα της κτηνοτροφίας 
Στις 3 Μαΐου 2022, το Υπουργείο Γεωργίας, Κτη-
νοτροφίας και Αλιείας της Αργεντινής ανακοίνω- 
σε την έναρξη νέου προγράμματος που αφορά 
στην ανάπτυξη του κλάδου της κτηνοτροφίας  με 
χρονικό ορίζοντα ως το 2030. Το πρόγραμμα 
προβλέπει τη βελτίωση της παραγωγής και τον 
εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας καθώς επίσης 
τη χρήση μεθόδων μάρκετινγκ για την προώθηση 
των αγροτικών προϊόντων. Στο εν λόγω πρόγραμ-
μα, προβλέπεται  η αύξηση της  ετήσιας  παραγω- 
γής από 570.000 μετρικούς τόνους το 2021 σε 1,5 
εκατ. μετρ. τόνους το 2030.  
Το σχέδιο περιλαμβάνει  επίσης επιδοτούμενα δα- 
νεια προκειμένου να διευκολύνουν οι κτηνοτρο-
φικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναβαθμί-
σουν τις εγκαταστάσεις τους.  
Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα ανακοι- 
νώθηκε αφού προγενέστερα η κυβέρνηση της Αρ-
γεντινής αποφάσισε να επαναφέρει ένα σύστημα 
αδειοδότησης εξαγωγών και να θέσει περιορι-
σμούς στις εξαγωγές βόειου κρέατος.   
 
Απαγόρευση υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων  
Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής εξέδωσε   
ανακοίνωση (5 Μαΐου 2022), σύμφωνα με την 
οποία απαγορεύεται η οποιαδήποτε παροχή  υπη-
ρεσιών κρυπτονομισμάτων από όλα τα εγχώ-
ρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σημειώνεται ότι 
η απαγόρευση επιβλήθηκε αφού προηγουμέ-

νως δύο τράπεζες της χώρας είχαν αρχίσει να 
προσφέρουν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μέ-
σω εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα.  Τον Μάιο 
του 2021, η κεντρική τράπεζα είχε υπογραμμίσει 
τους κινδύνους που απορρέουν από τέτοιου εί-
δους συναλλαγές και είχε προτρέψει τους επενδυ-
τές να είναι προσεκτικοί με τέτοιου είδους επεν-
δυτικές δραστηριότητες.  
Οικονομικοί αναλυτές αναφέρουν ότι το μέτρο 
της απαγόρευσης έχει ως προφανή στόχο την 
προστασία των επενδυτών, αλλά πιθανώς αντανα-
κλά επίσης την ανησυχία των αρχών της Αργεντι-
νής ότι οι συναλλαγές  κρυπτονομισμάτων ενδέ-
χεται να αυξήσουν τη ζήτηση για δολάρια ΗΠΑ 
και μάλιστα σε περίοδο που υπάρχει έλλειψη συ-
ναλλαγματικών αποθεμάτων.   
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Κίνητρα σε ξένες επιχειρήσεις για υλοποίηση 
επενδύσεων στο κοίτασμα Vaca Muerta 
Σημαντικά κίνητρα θα δοθούν σε ξένες εταιρεί-
ες προκειμένου να επενδύσουν στο κοίτασμα Va-
ca Muerta με στόχο την ανάπτυξη του συγκεκρι-
μένου κοιτάσματος,  το οποίο αποτελεί το δεύτε-
ρο  μεγαλύτερο στον κόσμο σε αποθέματα σχι-
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στολιθικού φυσικού αερίου, ενώ βρίσκεται στην 
τέταρτη θέση, παγκοσμίως, σε αποθέματα σχι-
στολιθικού πετρελαίου.  
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Οι-
κονομικών της Αργεντινής, οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα 
θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε ξένο νόμισμα, 
και επίσης θα τους επιτρέπεται να παρακάμπτουν 
τους αυστηρούς νομισματικούς ελέγχους που 
έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των συναλ-
λαγματικών αποθεμάτων της Κεντρικής Τράπε-
ζας. Το μετρό αυτό στοχεύει στην αύξηση στης 
παραγωγής στο εν λόγω κοίτασμα. 
Ήδη περισσότερες από είκοσι εταιρείες συμμετέ-
χουν στην εκμετάλλευση της περιοχής, συμπερι-
λαμβανομένων των κολοσσών Chevron, Shell, 
Total, Statoil και της αργεντινής εταιρείας YPF. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού στην Αργε-
ντινή  
Σε συνέντευξη τύπου, ο Αργεντινός Υπουργός 
Τουρισμού και Αθλητισμού, κ. Matías Lammens, 
αναφέρθηκε στη βούληση της κυβέρνησης να  
αναβαθμίσει τον συνεδριακό τουρισμό στην Αρ-
γεντινή. Αναμένεται να δοθούν σημαντικά κίνη-
τρα και θα συσταθεί επίσης ένα ταμείο με σκοπό 
τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται σε αυτό το είδος τουρισμού. Ο 
στόχος είναι να υπάρξουν, σε ετήσια βάση, πε-
ρισσότερες από 1400 συνεδριακές εκδηλώσεις 
στην Αργεντινή, όπως άλλωστε συνέβαινε πριν 
την πανδημία. Το 2019, το Μπουένος Άιρες ήταν 
στην πρώτη θέση στη λίστα των δημοφιλέστερων 
πόλεων για διεξαγωγή συνεδρίων και συναφών 
εκδηλώσεων σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.  
 
Σχέδιο για προσέλκυση «ψηφιακών νομάδων» 
Ως μία από τις σημαντικότερές προτεραιότητες 
της τουριστικής πολιτικής της Αργεντινής, ανα-
δεικνύεται η προσέλκυση «ψηφιακών νομάδων».  

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Τουρισμού και Αθλητισμού ανακοί-
νωσαν πρόγραμμα χορήγησης θεωρήσεων για 
αλλοδαπούς  ψηφιακούς νομάδες που επιθυμούν 
να εργαστούν στην Αργεντινή, ενώ θα υπάρξουν  
ορισμένα προνόμια για αυτή την κατηγορία των 
επαγγελματιών. Η πρωτοβουλία αυτή δύναται  να 
δώσει ώθηση στον τομέα του τουρισμού και επί-
σης θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος στην οικονο-
μία της χώρας, καθώς με τον τρόπο αυτό θα ει-
σέλθει ξένο συνάλλαγμα στη χώρα.  
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν περισσότεροι 
από 35 εκατομμύρια «ψηφιακοί νομάδες» που 
ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, ενώ συνεχίζουν 
να εργάζονται εξ αποστάσεως. 
 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

  
Συμμετοχή της Ελλάδας σε εκδήλωση προώ-
θησης εμπορικών σχέσεων με Αργεντινή  
Πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο του 
Μπουένος Άιρες, στις 4-5 Μαΐου, εκδήλωση  
σχετικά με παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών, 
προώθηση συνεργασίας στον τομέα του τουρι-
σμού και ενίσχυση διμερών εμπορικών σχέσεων 
της Αργεντινής με άλλες χώρες. Η εκδήλωση που 
έφερε την ονομασία NegociAR 2022, διοργανώ-
θηκε από το Επιμελητήριο Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων της Αργεντινής και υπήρξε συμμετοχή 16 
πρεσβειών, συμπεριλαμβανομένης της Πρεσβείας 
της Ελλάδας, ενώ παρευρέθηκαν πολλοί εκπρό-
σωποι αργεντινών εταιρειών από διάφορους κλά-
δους προκειμένου να ενημερωθούν για τις χώρες 
που συμμετείχαν.  
Κατά την έναρξη, ο Πρόεδρος του Αργεντινού 
Επιμελητηρίου καθώς επίσης οι Πρέσβεις των 
συμμετεχουσών χωρών απηύθυναν χαιρετισμό, 
αναφέροντας ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια 
εξαιρετική ευκαιρία για την ενδυνάμωση και εμ-
βάθυνση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών 
μεταξύ της Αργεντινής και των άλλων χωρών.  

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

  Source:http://blog.alquilerargentina.com/noticias/neuque 
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Η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αργεντινή, κα Ελι-
σάβετ Φωτιάδου, αναφέρθηκε, κατά την ομιλία 
της, στις διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας 
με την Αργεντινή και τις δυνατότητες που υπάρ-
χουν για την περαιτέρω σύσφιξη των εμπορικών 
δεσμών μέσω της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Επε-
σήμανε δε τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλί-
ματος στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια.  
Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης, πραγματοποιή-
θηκε λεπτομερής παρουσίαση της χώρας μας από 
τον κ. Σταύρο Σταυράκο, Γραμματέα ΟΕΥ Α΄. 
Συγκεκριμένα, υπήρξε αναφορά σε τομείς της 
ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι παρουσιάζουν 
προοπτικές για αλλοδαπές εταιρείες που επιθυ-
μούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Ιδιαί-
τερη έμφαση δόθηκε στον τομέα του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, τις ελληνικές startups και σε 
διάφορα κίνητρα που παρέχονται σε «ψηφιακούς 
νομάδες» (π.χ. έκπτωση στον φόρο εισοδήματος, 
κα.). Ο τουρισμός στην Ελλάδα και οι ευκαιρίες 
που υπάρχουν στον κτηματομεσιτικό κλάδο επί-
σης αποτέλεσαν σημαντικό θέμα στην παρουσία-
ση της χώρας μας. Επιπροσθέτως, υπογραμμίστη-
κε η εμπειρία της Ελλάδας στον κλάδο των ΑΠΕ 
δεδομένου ότι υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας 
με αργεντινές επιχειρήσεις σε εν λόγω τομέα.  

Κατά το παρελθόν, ελληνικές εταιρείες είχαν 
πραγματοποιήσει επενδύσεις στον τομέα των   
ΑΠΕ στην Αργεντινή.   
Τέλος, έγινε αναφορά γενικότερα στις σημαντικό-
τερες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η χώρα 
μας καθώς επίσης και σε ελληνικά προϊόντα που 
εισάγονται στην Αργεντινή.  
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων,   
υπήρξαν διμερείς συναντήσεις όλων των παρευ-
ρισκόμενων επιχειρηματιών με τους Εμπορικούς 
Συμβούλους των Πρεσβειών  προκειμένου να 
λάβουν πληρέστερη ενημέρωση για κλάδους 
προϊόντων και να διερευνηθεί η δυνατότητα  
ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων. 
Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών της εκδήλω-
σης, η χώρα μας είχε δικό της stand με ελληνικά 
προϊόντα και έντυπα για τον τουρισμό και επί-
σης διοργανώθηκε, με εξαιρετική επιτυχία, γευ-
σιγνωσία ελληνικών φαγητών και γλυκισμάτων, 
τα οποία προσφέρθηκαν κατόπιν χορηγίας εται-
ρείας, ελληνικών συμφερόντων, που δραστηριο-
ποιείται με μεγάλη επιτυχία στον κλάδο εστία-
σης στο Μπουένος Άιρες.  
Η ελληνική συμμετοχή κρίνεται πολύ ικανοποιη-
τική και συνέβαλε στην αύξηση των επαφών με 
επιχειρήσεις της Αργεντινής.    



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ * 

Event: Fitecma Argentina 2022 (Wood & Technology International Fair) 
Duration: 13-16 July 2022 
Organizer: ASORA 
Venue: Centro Costa Salguero 
Av. Costanera Rafael Obligado 1221 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 5235 0011 
E-mail: fitecma@asora.org.ar 
Website: https://fitecma.com.ar 
 
 
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: EXPO Transporte  
Duration: 9-11 August 2022 
Organizer: Expotrade Argentina   
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel : (+54 11) 7078 4800  
E-mail: transporte@expotrade.com.ar 
Website: https://www.expotransporte.com.ar 
 
 
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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