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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Ανακατανομή των ειδικών τραβη-
κτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ  
Στο πλαίσιο πρόσφατης απόφασης 
του ΔΝΤ σχετικά με την έκδοση νέ-
ων αποθεματικών αξίας 650 δισ. δο-
λαρίων προκειμένου να συνδράμει 
τις ευάλωτες χώρες που πλήττονται 
από τις οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας, η Αργεντινή θα λάβει το 
ποσό των 4,3 δισ. δολ. ΗΠΑ, γεγονός 
που αναμένεται να έχει θετικό αντί-
κτυπο στα συναλλαγματικά αποθέμα-
τα της χώρας. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη  
ανακατανομή ειδικών τραβηκτικών 
δικαιωμάτων (SDR) στην ιστορία 
του ΔΝΤ και ασφαλώς θα ωφελήσει 
σημαντικά πολλές χώρες-μέλη του 
ΔΝΤ, ενώ θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση και τη σταθερότητα της 
παγκόσμιας οικονομίας.  
Σε σύσκεψη των Υπουργών Οικονο-
μικών των G20 (τον Απρίλιο 2021), 
η Αργεντινή και το Μεξικό είχαν 

προτείνει την αναδιανομή SDR του 
ΔΝΤ, ύψους 650 δισ. δολ., από τα 
πλούσια κράτη προς χώρες, οι οποίες 
βρίσκονται σε δυσμενέστερη οικονο-
μική θέση και έχουν πληγεί περισσό-
τερο από την πανδημία.  
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με δηλώ-
σεις του Αργεντίνου Υπουργού Οικο-
νομικών, κ. Martín Guzmán, στις 2 
Αυγούστου, η Αργεντινή κατέβαλε  
τόκους, ύψους 334 εκατ. δολ. στο 
ΔΝΤ. Πρόκειται για την τρίτη δόση 
που κατέβαλε φέτος η Αργεντινή, 
μετά τις πληρωμές τόκων τον Φε-
βρουάριο και τον Μάιο που ανήλθαν 
συνολικά σε περίπου 600 εκατ. δολ., 
ενώ αναμένεται να καταβάλει επιπλέ-
ον 400 εκατ. δολ. τον προσεχή Νοέμ-
βριο.   
Σημειώνεται επίσης ότι έχουν προχω-
ρήσει οι διαπραγματεύσεις του ΔΝΤ 
με την Αργεντινή σχετικά με την κα-
τάρτιση νέου προγράμματος και εν-
δεχομένως να υπάρξει συμφωνία.  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

                 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Source:https://twitter.com/gcba/status/1131588828748238849/photo/1 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Ανάκαμψη οικονομικής δραστηριότητας στην 
Αργεντινή 
Η οικονομική δραστηριότητα σημείωσε ανάκαμ-
ψη τον Ιούνιο, καταγράφοντας αύξηση 2,5% σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Μάιος 2021). 
Η αύξηση ήταν ακόμα μεγαλύτερη συγκριτικά με 
τον Ιούνιο του 2020 και ανήλθε σε 10,8%.  
Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος οφείλεται 
στην άρση των περιορισμών που είχαν τεθεί πέ-
ρυσι λόγω της πανδημίας.  
 
Άνοδος εξωτερικού εμπορίου Αργεντινής 
Ο συνολικός όγκος εμπορίου της Αργεντινής    
ανήλθε σε 12,9 δισ. δολ. ΗΠΑ τον περασμένο 
Ιούλιο και παρουσίασε και τον μήνα αυτό εμπορι-
κό πλεόνασμα, ύψους 1,5  δισ. δολ. Οι εισαγωγές, 
τον μήνα αυτό ανήλθαν σε 5,7 δισ. δολ. σημειώ-
νοντάς αύξηση της τάξεως του 65,9% σε σύγκρι-
ση με τον Ιούλιο του 2020, ενώ οι  εξαγωγές ήταν 
7,2 δισ. δολ. (αύξηση 47,1%).  
 
Σημαντική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου  
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Global Ecom-
merce Forecas 2021, η Αργεντινή κατατάσσεται 
πλέον μέσα στις πρώτες πέντε χώρες στον κόσμο 
που θα σημειώσουν την μεγαλύτερη αύξηση στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο κατά το τρέχον έτος. Δεδο-
μένης και της κρίσης λόγω της πανδημίας, η εν 
λόγω έκθεση προβλέπει αύξηση των ηλεκτρονι-
κών αγορών κατά 26% στην Αργεντινή, ενώ στις 
πρώτες θέσεις με την μεγαλύτερη αύξηση συμπε-
ριλαμβάνονται η Ινδία, η Βραζιλία και η Ρωσία.  
 
 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Συμφωνία Αργεντινής με την Βολιβία για εξό-
ρυξη λιθίου και συνεργασία στην ενέργεια 
Η Αργεντινή υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόη-
σης  με τη Βολιβία  για την προώθηση ερευνητι-

κών εργασιών όσον αφορά στην εξόρυξη λιθίου 
(βασικό στοιχείο για την κατασκευή μπαταριών 
που χρησιμοποιούνται σε κινητά τηλέφωνα και 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα) καθώς επίσης για την εκ-
μετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου αλλά 
και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, προβλέπεται 
συνεργασία και στην παρασκευή μπαταριών λιθί-
ου, δεδομένου ότι στην Αργεντινή υπάρχουν δύο 
πιλοτικά εργοστάσια παρασκευής μπαταριών, 
ενώ και η Βολιβία έχει αναπτύξει διαδικασίες πα-
ρασκευής μπαταριών.  
Η Κυβέρνηση της Αργεντινής προσβλέπει στην 
αύξηση της παραγωγής λιθίου ως τρόπο αντιμε-
τώπισης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης 
που επικρατεί στη χώρα, η οποία επιδεινώθηκε 
περαιτέρω λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. 

Επενδύσεις στον τομέα λιθίου 
Οι επενδύσεις στον τομέα λιθίου στην Αργεντινή 
έχουν υπερβεί το ποσό του 1,1 δισ. δολ. ΗΠΑ τα 
τελευταία τρία χρόνια.  
Η αμερικανική εταιρεία «Livent» ανακοίνωσε 
πρόσφατα ότι θα αναλάβει επένδυση για λογαρια-
σμό της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW που θα 
αφορά σε εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιθίου με 
σκοπό την παρασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. Επίσης, η καναδική εταιρεία 
«Portofino» έχει ήδη παρουσία στο χώρο του λι-
θίου, ενώ αναμένεται να δραστηριοποιηθεί και η 
κινεζική «Jiankang Automobile Company», κατό-
πιν του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψε 
με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανάπτυξης της 
Αργεντινής.  
Η Αργεντινή συγκαταλέγεται στους τρεις μεγαλύ-
τερους παραγωγούς λιθίου που καλύπτουν το 
90% της συνολικής παραγωγής λιθίου στον κό-
σμο. Επίσης, το αποκαλούμενο «Τρίγωνο του Λι-
θίου» που αποτελεί μια μεγάλης εκτάσεως περιο-
χή στην Αργεντινή, τη Χιλή και τη Βολιβία δια-
θέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου σε ολό-
κληρο τον κόσμο.  
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  Source:https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/

Source:https://www.britannica.com/place/Buenos-Aires 
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  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
Σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου 
στη Vaca Muerta 
Σε δημοσίευμα αργεντινής ιστοσελίδας, αναφέρε-
ται ότι η Αργεντινή και η Βραζιλία εξετάζουν από 
κοινού πρόγραμμα κατασκευής αγωγού φυσικού 
αερίου στη Vaca Muerta, από όπου θα μεταφέρε-
ται φυσικό αέριο στην πόλη Porto Alegre της 
Βραζιλίας.  Ο αγωγός θα καλύπτει περίπου 1430 
χιλιόμετρα στο έδαφος της Αργεντινής και 600 
χιλιόμετρα στη Βραζιλία, ενώ εκτιμάται ότι η εν 
λόγω επένδυση θα ανέλθει σε περίπου 5 δισ. δο-
λάρια. 
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο, είχε υπο-
γραφεί Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Γενι-
κής Γραμματείας Ενέργειας της Αργεντινής και 
μιας κοινοπραξίας των κινεζικών εταιρειών 
«Powerchina» και «Shanghai Electric Power 
Construction» που αφορούσε σε τεχνική και οικο-
νομική ανάλυση κατασκευής ενός νέου συστήμα-
τος αγωγών φυσικού αερίου από τη Vaca Muerta 
σε άλλες περιοχές της Αργεντινής.    

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Επιστροφή των κρουαζιερόπλοιων στην Αργε-
ντινή  
Το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς επίσης οι υγειο-
νομικές αρχές της Αργεντινής έδωσαν το πράσινο 
φως στο αίτημα του Υπουργείου Τουρισμού και 
Αθλητισμού και ενέκριναν επίσημα την επιστρο-
φή των κρουαζιερόπλοιων στη χώρα, μετά τις 20 
Οκτωβρίου τρέχοντος έτους. Η κοινή Υπουργική 
απόφαση δημοσιεύτηκε ήδη στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης της Αργεντινής (24 Αυγούστου). 
Ως απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο οι επιβάτες 
όσο και τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων θα 
πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ενώ τα 
τουριστικά πρακτορεία που θα προσφέρουν τις 
υπηρεσίες αυτές θα οφείλουν να διασφαλίζουν 
ότι οι πελάτες τους πληρούν τα κριτήρια για να 
συμμετέχουν στην κρουαζιέρα.  

Αβεβαιότητα για τις διεθνείς πτήσεις  
Δεδομένης της λήψης πολύ αυστηρών μέτρων για 
είσοδο στην Αργεντινή που έλαβαν οι αρχές της 
χώρας, η κατάσταση σχετικά με τις διεθνείς πτή-
σεις εξακολουθεί να είναι αβέβαια για το προσε-
χές διάστημα. Συγκεκριμένα, η Αργεντινή κυβέρ-
νηση είχε αποφασίσει τον ορισμό ημερήσιου ορί-
ου εισόδου στη χώρα μέσω αέρος με σκοπό τον 
περιορισμό των πιθανοτήτων εξάπλωσης της με-
τάλλαξης Δέλτα του Covid-19 εντός της επικρά-
τειας της χώρας.  
Διεθνείς αεροπορικές εταιρείες έχουν ζητήσει  
άδεια για εκτέλεση τακτικών πτήσεων τον Σε-
πτέμβριο, ωστόσο μέχρι και την τελευταία εβδο-
μάδα του Αυγούστου, δεν είχε εγκριθεί καμία 
πτήση.  
Οι αρχές της Αργεντινής ενέκριναν μόνο ειδικές 
πτήσεις που αφορούσαν στην επιστροφή Αργεντι-
νών πολιτών που βρίσκονταν σε διάφορες χώρες 
στο εξωτερικού και είχαν αποκλειστεί λόγω της 
ακύρωσης πτήσεων προς την Αργεντινή και της 
μη δυνατότητας επιστροφής τους. Ακόμα όμως 
και σε αυτή την περίπτωση, τα αεροπλάνα είχαν 
χαμηλή πληρότητα.  
Από τις 6 Αυγούστου έως την 1η Οκτωβρίου, το 
όριο εισόδου στην Αργεντινή ανέρχεται σε 
16.100 άτομα την εβδομάδα (2.300 ανά ημέρα). 

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

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

      Source:https://www.cronista.com/economia-politica/



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ * 

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: 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 
 
 

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