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Ενημέρωση από ΥΠΕΞ Αργεντινής
για τη Συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Σε βιντεοδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στις 3 Φεβρουαρίου, υπήρξε ενημέρωση από το Υπουργείο
Εξωτερικών της Αργεντινής σχετικά
με την επικείμενη Συμφωνία της ΕΕ
με τις χώρες της Mercosur. Κατά το
τρέχον εξάμηνο η Αργεντινή έχει
αναλάβει την προεδρία της Mercosur.
Oι βασικές προτεραιότητες της Αργεντινής προεδρίας είναι η αειφόρος
ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, η
έμφαση στους τομείς έρευνας και
καινοτομίας και η αναβάθμιση του
ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών.
Επίσης κρίνεται σημαντική η μεταφορά τεχνογνωσίας από εμπειρογνώμονες της ΕΕ για θέματα σχετικά με
την ολοκλήρωση της Mercosur στα
πρότυπα της ΕΕ.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής υπογραμμίζει την αναγκαιότη-

τα επικύρωσης και έναρξης ισχύος
της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur το συντομότερο δυνατό καθώς το γεγονός
αυτό θα συμβάλει στην προώθηση
και ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών ενώ δύναται
επίσης να ωθήσει την οικονομική
ανάκαμψη των επιμέρους χωρών που
απαρτίζουν αμφότερες τις ενώσεις.
Η εν λόγω Συμφωνία προβλέπει τη
διευκόλυνση της ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ
και των τεσσάρων χωρών της
Mercosur και δύναται να αποτελέσει
μια μεγάλη ευκαιρία για τις εξαγωγές
της Αργεντινής. Επίσης, θα είναι σημαντικό κίνητρο και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να
εξάγουν προς την Αργεντινή, καθώς
αναμένεται να υπάρξει σημαντική
μείωση δασμών και γραφειοκρατικών εμποριών, γεγονός που δημιουργεί αρκετές δυσχέρειες κατά την παρούσα χρονική στιγμή.

Επιμέλεια - Σύνταξη:
Σταύρος Σταυράκος
Γραμματέας ΟΕΥ A΄

Source:https://twitter.com/gcba/status/1131588828748238849/photo/1
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Προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στο
πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Όσον αφορά στην προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕMercosur, το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί ευνοϊκά
για προϊόντα της χώρα μας.
Εντούτοις, βρίσκεται σε επεξεργασία το ενδιάμεσο καθεστώς για όλες τις επιχειρήσεις των χωρών
της Mercosur που παράγουν και εμπορεύονται
παραπλήσια προϊόντα με ορισμένα ευρωπαϊκών
χωρών (κυρίως ιταλικά και ισπανικά προϊόντα).
Για το λόγο αυτό η ΕΕ έχει ζητήσει αρκετές πληροφορίες, σε βάθος χρόνου, για τις εταιρείες των
χωρών Mercosur που παράγουν τα συγκεκριμένα
προϊόντα.
Επαναδιαπραγμάτευση χρέους με το ΔΝΤ
Το πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η
Κυβέρνηση της Αργεντινής το τρέχον έτος είναι η
επαναδιαπραγμάτευση του χρέους με το ΔΝΤ.
Αυτό αφορά κυρίως το δάνειο, ύψους 44 δισ. δολαρίων, που είχε συνάψει η προηγούμενη κυβέρνηση Macri. H κυβέρνηση επιθυμεί να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις μέχρι τον Μάιο
τρέχοντος έτους και αναφέρουν ότι κατά τη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους με το
ΔΝΤ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, πέρα από
τους νέους μακροοικονομικούς στόχους, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία της
Αργεντινής.
Σε ενημερωτική συνάντηση της Αντιπροσωπείας
της ΕΕ με εκπρόσωπο του ΔΝΤ στο Μπουένος
Άιρες, επισημάνθηκε το καλό κλίμα συνεργασίας
και η δέσμευση αμφοτέρων πλευρών να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη συμφωνίας.
Εντούτοις, εκπρόσωπος ΔΝΤ επεσήμανε ότι η
κυβέρνηση της Αργεντινής δεν έχει ακόμη καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα αντιμετώπιζε τα υποκείμενα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας (συμπεριλαμβανομένου του συνταξιοδοτικού συστήματος και των τιμολογίων
των δημοσίων υπηρεσιών).

Source:https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/
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Source:https://www.britannica.com/place/Buenos-Aires

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Εμπορικό πλεόνασμα για την Αργεντινή
Το 2020, ο όγκος εμπορικών συναλλαγών της
Αργεντινής ανήλθε σε 97,24 δισ. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας μείωση κατά 14,9% σε σχέση με το
2019. Καθόλη τη διάρκεια του του 2020, οι εξαγωγές ήταν 54,88 δισ. δολ., ενώ οι εισαγωγές
ήταν 42,35 δισ. δολ. και υπήρξε εμπορικό πλεόνασμα 12,53 δισ. δολ. Οι βασικότεροι εμπορικοί
εταίροι της Αργεντινής το περασμένο έτος ήταν η
Βραζιλία, η Κίνα και οι ΗΠΑ.
Αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών συσκευών
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής
της Αργεντινής (INDEC), το 2020 μεγάλη αύξηση κατά 50% σημειώθηκε στις πωλήσεις ηλεκτρικών συσκευών και ειδών οικιακής χρήσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις
ανήλθαν σε περίπου 179 δισ. πέσος Αργεντινής,
έναντι 119 δισ. πέσος το 2019. Η μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων σημειώθηκε στο Μπουένος
Άιρες και ήταν της τάξεως του 158%.
Κάμψη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Λατινικής Αμερικής, η βιομηχανική παραγωγή στην Αργεντινή μειώθηκε κατά
5,5% το 2020. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως
στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και τα
περιοριστικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση της
χώρας. Εντούτοις, τον περασμένο Ιανουάριο η
βιομηχανική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση
2,5% σε σχέση με τον Ιανουάριου του 2020.
Σε άνοδο ο κτηματομεσιτικός τομέας
Ο αριθμός των πωλήσεων ακινήτων στο Μπουένος Άιρες σημείωσε αύξηση 16,5% τον Ιανουάριο
σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020, ενώ
όγκος των συναλλαγών στον κτηματομεσιτικό
κλάδο ανήλθε σε 15 δισ. πέσος Αργεντινής, σημειώνοντας αύξηση κατά 54,1%.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Πρώτη σύσκεψη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την πλωτή οδό Paraguay-Paraná
Με παρουσία του Αργεντίνου Υπουργού Μεταφορών, κ Mario Meoni, πραγματοποιήθηκε στις
24 Φεβρουαρίου σύσκεψη του Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου για την πλωτή οδό Paraguay-Paraná
με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της. Στη
σύσκεψη συμμετείχαν κυβερνήτες των επτά επαρχιών της Αργεντινής από τις οποίες διέρχεται
η πλωτή οδός, καθώς επίσης εκπρόσωποι δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών, συνδικάτων κτλ.
Η διακίνηση εμπορευμάτων μέσω της πλωτής
οδού Paraguay-Paraná καλύπτει το 70% των εξαγωγών της Αργεντινής, ενώ μεταφέρονται κατ’
έτος περισσότεροι από 100 εκατ. τόνοι εμπορευματοκιβωτίων σε πέντε χώρες: Βραζιλία, Βολιβία, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Αργεντινή.
Επιπλέον, η συγκεκριμένη πλωτή οδός αποτελεί
μια από τις μεγαλύτερες φυσικές πλωτές οδούς
στον πλανήτη με συνολικό μήκος 3.442 χλμ. Περισσότερα από 6.000 πλοία, σε ετήσια βάση, εισέρχονται στην Paraguay-Paraná.

Source:https://www.nuestromar.org/transporte-y-come

Θετικό πρόσημο για το λιμάνι της Bahía Blanca το 2020
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση της εταιρείας διαχείρισης του λιμένος της Bahía Blanca
που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της
Αργεντινής, αναφέρεται ότι το περασμένο έτος η
διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων ήταν πολύ
ικανοποιητική, παρά τις αντιξοότητες και τα περιοριστικά μέτρα που υπήρξαν το μεγαλύτερο
διάστημα του έτους. Επιπροσθέτως, υλοποιήθηκαν ορισμένα έργα βελτίωσης των υποδομών στο
λιμάνι.
Το 2020, από το λιμάνι της Bahía Blanca διακινήθηκαν 23,6 εκατ. τόνοι φορτίων ενώ οι σημαντικότερες χώρες στις οποίες κατευθύνθηκαν τα
πλοία με τα εμπορευματοκιβώτια από το συγκεκριμένο λιμένα ήταν οι ακόλουθες: Βραζιλία, Κίνα, Ν. Κορέα, Μαλαισία και Ινδονησία.

Source:https://www.nuestromar.org/transporte-y-come

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Εγκαίνια αιολικού πάρκου στην Παταγονία
Στις 5 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η λειτουργία νέου
αιολικού πάρκου στην περιοχή Chubut της Παταγονίας. Το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο καλύπτει
έκταση 2.696 εκταρίων και αποτελεί κοινοπραξία
μεταξύ της Αργεντινής εταιρείας ενέργειας
Genneia και της πετρελαϊκής εταιρείας Pan
American Energy (PAE), ενώ το κόστος κατασκευής ήταν 120 εκατ. δολ. Η εν λόγω κοινοπραξία έχει αναλάβει τη δημιουργία ενός ακόμα
άλλου αιολικού πάρκου, σε κοντινή τοποθεσία,
το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός των επομένων
μηνών. Συνεχώς αυξάνονται οι επενδύσεις στον
τομέα των ΑΠΕ στην Αργεντινή, ενώ υπάρχουν
επίσης ελληνικές εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει έργα στον τομέα αυτό.
Νέο εργοστάσιο παραγωγής βιοαερίου
Η εταιρεία Bioléctrica εγκαινίασε νέο εργοστάσιο
παραγωγής βιοαερίου στην επαρχία San Luis της
Αργεντινής. Το παραγόμενο βιοαέριο προέρχεται
από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών και
αγροτικών αποβλήτων της εν λόγω επαρχίας, ενώ
η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται διοχετεύεται στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρισμού.

Source:https://energiasrenovables.com.ar/2021/02/24/sa
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ενημερωτική συνάντηση με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας και Ποιότητας Τροφίμων
Στις 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ αφενός της Αντιπροσωπείας και Εκπροσώπων Πρεσβειών των Κρατών Μελών της ΕΕ και αφετέρου της Εθνικής
Υπηρεσίας Υγείας και Ποιότητας Τροφίμων της
Αργεντινής (SENASA).
Η συνάντηση αφορούσε σε επανεξέταση των
πληροφοριών σε σχέση με τις εξαγωγές προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης από χώρες
της ΕΕ προς την Αργεντινή, δεδομένου ότι ισχύουν ειδικοί κανονισμοί που διέπουν τις εισαγωγές
αυτών των προϊόντων στην Αργεντινή. Η εισαγωγική διαδικασία είναι σχετικά σύνθετη και για
κάθε προϊόν ζωικής ή φυτικής προέλευσης αποστέλλονται τα αιτήματα εξαγωγής προς την
SENASA. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια
βάση δεδομένων με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις
παραγωγής προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης, οι οποίες δύνανται να εξάγουν τα προϊόντα
τους στην Αργεντινή.

Source:https://biodiesel.com.ar/15104/veronica-geese-des

Αποκαρβονισμός της γεωργίας στην Αργεντινή
Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα
στο πιάτο» και σε συνεργασία με την ΕΕ, οι Αρχές της Αργεντινής έχουν αναπτύξει μια νέα πρωτοβουλία σχετικά με τον αποκαρβονισμό της γεωργίας της Αργεντινής. Ο αποκαρβονισμός της
γεωργίας αποτελεί προτεραιότητα για την Αργεντινή και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
1. Πρακτικές μη άροσης, οι οποίες περιλαμβάνουν φύτευση σπόρων με ειδικό εξοπλισμό που
συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των απαιτούμενων υδάτινων πόρων.
2. Καλλιέργεια χωρίς αποδάσωση. Ο πυλώνας
αυτός αποσκοπεί στην προστασία της περιοχής
Gran Chaco, που αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο βιότοπο στη Νότια Αμερική και κατά κύριο
λόγο βρίσκεται εντός της Αργεντινής.

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

3. Ουδετερότητα άνθρακα με απώτερο στόχο τη
θέσπιση συστήματος πιστοποίησης ασφάλειας
τροφίμων και άλλων αγροτικών προϊόντων που
προορίζονται για εξαγωγές.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επαναλειτουργία 4 γραφείων της αεροπορικής
Aerolíneas Argentinas
Ο εθνικός αερομεταφορέας της Αργεντινής
«Aerolíneas Argentinas» ανακοίνωσε την επαναλειτουργία τεσσάρων γραφείων που είχαν παραμείνει κλειστά, για διάστημα ένδεκα μηνών, λόγω
της πανδημίας. Εντούτοις, οι πελάτες θα δύνανται
να προσέρχονται στα συγκεκριμένα γραφεία της
αεροπορικής εταιρείας για να εξυπηρετούνται
μόνο με ραντεβού.
Μεγάλες καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς
Δημοσίευμα ιστοσελίδας τουριστικού περιεχομένου αναφέρει ότι πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό εκφράζουν την
έντονη ανησυχία τους για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο θέμα των εμβολιασμών. Σημειώνεται ότι
πολλές εταιρείες του κλάδου έχουν υποχρεωθεί
να αναστείλουν όλες τις δραστηριότητές τους.

Source:https://www.mdzol.com/dinero/2021/2/16/la-dem
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2021*
Event: Avicola & Porcinos 2021 (Poultry & Meat Industry International Exhibition )
Duration: 6-8 July 2021
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: FITECMA (International Exhibition of Wood, Furniture and Technology)
Duration: 14-17 July 2021
Organizer: ASORA - Association of Manufacturers of Machines, Equipment for the Wood Industry
Venue: Centro Costa Salguero
Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero
Buenos Aires, Argentina
Tel : (+54-11) 5235 0011
E-mail: fitecma@asora.org.ar
Website: https://fitecma.com.ar
Event: ExpoMedical 2021 (International Exhibition in the Health Sector)
Duration: 22-24 September 2021
Organizer: Expo Medical
Venue: Centro Costa Salguero
Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4791 8001
E-mail: info@expomedical.com.ar
Website: https://www.expomedical.com.ar
Event: FIT America Latina (International Tourism Fair of Latin America)
Duration: 2-5 October 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: 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

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

