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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Συμφωνία Αργεντινής με Λέσχη 
Παρισίων για αναβολή πληρωμής  
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδω-
σε το Υπουργείο Οικονομικών της 
Αργεντινής, υπήρξε συμφωνία με τη 
Λέσχη των Παρισίων για προσωρινή 
αναδιάρθρωση του χρέους της χώ-
ρας, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυ-
τό μία δεύτερη χρεοκοπία της Αργε-
ντινής και μάλιστα σε διάστημα λί-
γων μηνών.  
Η συμφωνία προβλέπει την χορήγη-
ση περιόδου χάριτος και αναστολή 
καταβολής της τρέχουσας δόσης, 
ύψους 2,4 δισ. δολ. Η συγκεκριμένη 
δόση έπρεπε να είχε καταβληθεί έως 
τις 31 Ιουλίου,     ωστόσο η Αργεντι-
νή πήρε παράταση για πληρωμή της 
δόσης μέχρι την 31η Μαρτίου 2022. 
Επιπροσθέτως, αντί του προβλεπόμε-
νου ποσού των 2,4 δισ. δολ. θα κατα-
βληθούν μόλις 430 εκατ. δολ. (σε 
δύο δόσεις, 31 Ιουλίου 2021 και 28 
Φεβρουαρίου 2022). 

Η εν λόγω εξέλιξη θεωρείται πολύ 
θετική καθώς η Κυβέρνηση της Αρ-
γεντινής απέφυγε την αδυναμία απο-
πληρωμής μέχρι τα τέλη Ιουλίου και 
πλέον έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή 
της για να διαπραγματευθεί μια νέα 
συμφωνία για την αναδιάρθρωση του 
χρέους προς τη Λέσχη των Παρισίων. 
Ασφαλώς, η Αργεντινή επιδιώκει την 
επέκταση της συμφωνίας και μετά το 
2022, ούτως ώστε το κόστος εξυπη-
ρέτησης του δημόσιου χρέους να δια-
τηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα τα επόμε-
να  έτη.  
Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν αναμέ-
νεται ραγδαία βελτίωση της οικονο-
μικής κατάστασης ούτε αύξηση των 
συναλλαγματικών αποθεμάτων της 
χώρας το προσεχές διάστημα. Οικο-
νομικοί αναλυτές προβλέπουν νέο 
κύμα υποτίμησης του εγχώριου νομί-
σματος και σημαντικής πίεσης στα 
συναλλαγματικά αποθέματα εντός 
του τρέχοντος έτους.  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  
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 Source:https://twitter.com/gcba/status/1131588828748238849/photo/1 



Παράδοση Προεδρίας Mercosur από την Αργε-
ντινή στη Βραζιλία 
Η Αργεντινή συγκάλεσε στις 8 Ιουλίου διαδι-
κτυακή διάσκεψη των Προέδρων των χωρών της 
Mercosur προκειμένου να παραδώσει την Προε-
δρία στη Βραζιλία. Με την ευκαιρία της διάσκε-
ψης συζητήθηκαν επίσης σημαντικά θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω χώρες. Κατά τη διάσκεψη  
υπήρξαν διαφωνίες κυρίως για το γεγονός ότι η 
Ουρουγουάη επιδιώκει να προβεί σε διμερείς 
συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τρίτες χώρες 
χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων μελών της 
Ένωσης. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Βραζιλίας 
εξέφρασε έντονη ανησυχία για την αποτελεσματι-
κότητα της Ένωσης και τάχθηκε υπέρ της υπαγω-
γής στο κοινό εξωτερικό δασμολόγιο περισσοτέ-
ρων προϊόντων.   
Ένα σημαντικό θέμα που επίσης απασχολεί την 
Ένωση είναι η επικείμενη επικύρωση της Συμφω-
νίας με την ΕΕ, η οποία δεν έχει ακόμα ολοκλη-
ρωθεί και αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των χωρών 
της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur.  
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Υψηλοί δασμοί στα εισαγόμενα προϊόντα  
Σε πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου (ΠΟΕ) αναφέρεται ότι η Αργεντι-
νή συγκαταλέγεται μεταξύ των  κορυφαίων χω-
ρών όσον αφορά στην επιβολή δασμών σε εισα-
γωγές προϊόντων. Επιπλέον, η εν λόγω έκθεση 
επισημαίνει ότι  λόγω γραφειοκρατίας επίσης ση-
μειώνονται καθυστερήσεις κατά την εισαγωγή 
των προϊόντων.  
 
Ενίσχυση στους παραγωγούς βοείου κρέατος  
Η κυβέρνηση της Αργεντινής επιδιώκει τη βελτί-
ωση της παραγωγής βοείου κρέατος με στόχο την 
αύξηση των εξαγωγών καθώς επίσης και της  
προσφοράς  στην εγχώρια αγορά. Για το λόγο 

αυτό, η τράπεζα Banco Nación, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Γεωργίας, ανακοίνωσε τη χορήγη-
ση δανείων, συνολικού ποσού 10 δισ. πέσος, το 
οποίο θα διατεθεί σε διάστημα 120 μηνών. 
 
Εμπορικό πλεόνασμα για την Αργεντινή 
Η Αργεντινή σημείωσε εμπορικό πλεόνασμα, 
ύψους 6,74 δισ. δολ. ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμη-
νο του 2021. Οι εισαγωγές, το διάστημα αυτό, 
ανήλθαν σε 28,6 δισ. δολ. σημειώνοντάς αύξηση 
της τάξεως του 48,6% σε σύγκριση με το πρώτο 
εξάμηνο του 2020, ενώ οι  εξαγωγές ήταν 35,34 
δισ. δολ. (αύξηση 28,3%). Η αξία των εξαγωγών 
των πρώτων έξι μηνών τρέχοντος έτους ήταν η 
υψηλότερη από το 2013. 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Σημαντική μείωση των άμεσων ξένων επενδύ-
σεων  στην Αργεντινή  
Σύμφωνα με στοιχεία της Διάσκεψης των Ηνωμέ-

νων Εθνών για τη Συνεργασία και την Ανάπτυξη 
(UNCTAD), η συνολική αξία των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στην Αργεντινή, το 2020, ανήλθε σε 

4,1 δισ. δολ. ΗΠΑ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 
38,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ση-
μειώνεται ότι το 2018, οι άμεσες επενδύσεις ήταν 

τριπλάσιες καθώς κυμαίνονταν σε 11,87 δισ. δολ. 
Για το τρέχον έτος, η UNCTAD αναφέρει ότι η 
εισροή των επενδύσεων αναμένεται να κυμανθεί 

στα ίδια επίπεδα με το 2020.  
Ενδιαφέρον έχει επίσης η έρευνα της Οικονομι-
κής Επιτροπής για τη Λατινική Αμερική και την 

Καραϊβική (ECLAC) που δείχνει την συνεχιζόμε-
νη μείωση των επενδύσεων στην Αργεντινή τα 
τελευταία είκοσι χρόνια. Το 2000 οι ξένες επεν-

δύσεις στην Αργεντινή αντιπροσώπευαν το 
19,9% επί των συνολικών επενδύσεων σε Λατ. 
Αμερική και Καραϊβική, το 2010 το ποσοστό 

ήταν 5,39%, το 2019  ανερχόταν σε 3,05% και το 
2020 μόλις στο 1,1%. 
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  ΝΑΥΤΙΛΙΑ  
 
Διαχείριση πλωτής οδού Paraguay-Paraná 
Στις αρχές Ιουλίου, η Κυβέρνηση της Αργεντινής 
έδωσε προσωρινό τέλος στο θέμα της διαχείρισης 
της πλωτής οδού Paraguay-Paraná καθώς το κρά-
τος πρόκειται να  αναλάβει τη διαχείριση για 12 
μήνες. Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο διά-
στημα είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αρκετές 
βελγικές, ολλανδικές και κινεζικές εταιρείες.  
Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό, η Κυβέρνηση 
της χώρας θα μπορέσει να μελετήσει και να εξε-
τάσει καλύτερα την δυνατότητά μετατροπής της 
Hidrovia  σε αποτελεσματικότερη οδό εξαγωγής 
των εγχώριων προϊόντων.  
Μέσω της συγκεκριμένης πλωτής οδού μεταφέ-
ρονται κατ’ έτος περισσότεροι από 100 εκατ. τό-
νοι εμπορευματοκιβωτίων από πέντε χώρες 
(Βραζιλία, Βολιβία, Ουρουγουάη, Παραγουάη 
και Αργεντινή).  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Ανακοίνωση για τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού  
Σε συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα στις 28  
Ιουλίου, ο Υπουργός Τουρισμού και Αθλητισμού 
της Αργεντινής, κ. Matías Lammens, ανακοίνωσε 
ότι, μετά από ένα χρόνο απουσίας, θα πραγματο-
ποιηθεί η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού FIT, εντός 
τρέχοντος έτους και με φυσική παρουσία.   
Η Διεθνής Έκθεση FIT θεωρείται η σημαντικότε-
ρη έκθεση τουρισμού σε ολόκληρη την Λατινική 
Αμερική και θα πραγματοποιηθεί στις 4-7 Δεκεμ-
βρίου σε εκθεσιακό χώρο του Μπουένος Άιρες. 
Στην έκθεση αναμένεται να συμμετάσχουν περισ-
σότερες από 50 χώρες και περίπου 100.000 επι-
σκεπτών.  
 
Αυστηροποίηση μέτρων για είσοδο στην Αργε-
ντινή  
Η Αργεντινή κυβέρνηση αποφάσισε τον ορισμό 
ημερήσιου ορίου εισόδου στη χώρα μέσω αέρος. 
Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στον περιορισμό των 

πιθανοτήτων εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα 
του Covid-19 στη χώρα. Παράλληλα, διατηρείται 
η καθολική απαγόρευση πτήσεων από και προς 
Ηνωμένο Βασίλειο, Βραζιλία, Χιλή, Ινδία, Τουρ-
κία και χώρες της Αφρικής. Οι εισερχόμενοι επι-
βάτες καλούνται να υποβληθούν σε τεστ PCR 
κατά την είσοδό τους στην Αργεντινή και έπειτα 
να ακολουθήσουν αυστηρή καραντίνα επτά ημε-
ρών, μετά το πέρας της οποίας ακολουθεί νέο 
τεστ PCR.  
Το μέτρο αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις 
της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), 
ενώ επίσης πολλοί Αργεντινοί έχουν αποκλειστεί 
σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό, λόγω της ακύ-
ρωσης πτήσεων προς τη χώρα τους και της μη 
δυνατότητας επιστροφής τους.  
Αξίζει να αναφερθεί πάντως ότι ο κρατικός αερο-
μεταφορέας Aerolineas Argentinas αν και μείωσε 
τις διεθνείς πτήσεις, εγκαινίασε νέα εγχώρια δρο-
μολόγια. Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το κέρδος 
για την κυβέρνηση δύναται να είναι διπλό: αφε-
νός σημαντική προστασία από την μετάλλαξη 
Δέλτα λόγω της κατακόρυφης μείωσης των αφί-
ξεων από το εξωτερικό και αφετέρου τόνωση του 
εγχώριου τουρισμού και της οικονομίας, μέσω 
ανακατεύθυνσης τουριστικών ροών προς διάφορα 
μέρη στο εσωτερικό της χώρας.  

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

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

     Source:https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2021* 

Event: Biel Light& Building 2021 (International Trade Fair of the Electric and Lighting Industry) 
Duration: 8-11 September 2021 
Organizer:  Messe Frankfurt Argentina 
Venue: La Rural Predio Ferial 
Av. Sarmiento 2704, C1425 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (54-11)  7078 4800  
E-mail: biel@argentina.messefrankfurt.com  
Website: https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es.html 
 
 
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: 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 
 
*Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση των ανωτέρω Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων 
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