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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Διαπραγματεύσεις Αργεντινής με 
ΔΝΤ    
Μετά την τελευταία επίσκεψη του 
Υπουργού Οικονομικών της Αργεντι-
νής, κ. Martin Guzmán στην Ουάσι-
γκτων τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του 
ΔΝΤ ανέφεραν ότι έχουν προχωρήσει 
σημαντικά οι διαπραγματεύσεις με 
την Αργεντινή σχετικά με την κατάρ-
τιση νέου προγράμματος που θα σχε-
τίζεται με την αναβολή πληρωμών 
δεδομένου ότι η χώρα είναι αντιμέ-
τωπη με οικονομική κρίση, η οποία 
επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας. 
Κατόπιν αιτήματος του κ. Guzmán, 
το ΔΝΤ αναμένεται να  εξετάσει και 
την μείωση των επιτοκίων.   
Στο πλαίσιο της τελευταίας συνάντη-
σης των Υπουργών Οικονομικών των 
G20, η Αργεντινή και το Μεξικό 
πρότειναν την αναδιανομή των ειδι-
κών τραβηκτικών δικαιωμάτων 
(SDR) του ΔΝΤ, ύψους 650.000   
εκατ. δολαρίων, από κράτη που δεν 

τα έχουν άμεση ανάγκη προς χώρες, 
οι οποίες βρίσκονται σε δυσμενέστε-
ρη οικονομική θέση και έχουν πληγεί 
περισσότερο από τις συνέπειες της 
πανδημίας.  
Σημειώνεται επίσης ότι, ο Αργεντίνος 
Υπουργός Οικονομικών είχε ζητήσει 
την μείωση των προσαυξήσεων του 
ΔΝΤ και στη Σύνοδο των G24 
(Διακυβερνητική ομάδα, η οποία εξε-
τάζει τα διεθνή νομισματικά ζητήμα-
τα που επηρεάζουν τα συμφέροντα 
των αναπτυσσόμενων χωρών).  
Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, κα 
Kristalina Georgieva ανέφερε ότι θα 
εξετασθούν τα αιτήματα που έχουν 
διατυπωθεί και επεσήμανε επίσης ότι 
το ΔΝΤ έχει θέσει ως προτεραιότητα 
το θέμα των SDR και την υποστήρι-
ξη των ευάλωτων χωρών. Επιπλέον, 
αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις 
για σύναψη νέας συμφωνίας με την 
Αργεντινή, επισημαίνοντας ότι διεξά-
γονται σε καλό κλίμα. 
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Επίσκεψη Υπουργού Οικονομικών Αργεντινής 
στην Ευρώπη  
Στις 12-16 Απριλίου, ο Υπουργός Οικονομικών 
της Αργεντινής, κ. Martin Guzmán μετέβη στην 
Ευρώπη (Βερολίνο, Ρώμη, Μαδρίτη και Παρίσι) 
και είχε σειρά επαφών με ομολόγους του σχετικά 
με το χρέος της Αργεντινής προς τη «Λέσχη των 
Παρισίων», καθώς στόχος της εδώ Κυβέρνησης 
είναι η αναβολή των πληρωμής των 2,4 δις. δολ. 
ΗΠΑ, η οποία λήγει στις 30 Μαΐου 2021. Επιπρο-
σθέτως, επιθυμία της Κυβέρνησης είναι η υπο-
στήριξη των ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγμα-
τεύσεις της Αργεντινής με το ΔΝΤ.  
Κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο, ο Αργεντί-
νος Υπουργός συναντήθηκε με τον Γερμανό    
Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας, κ. Altmaier,  
με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν 
στην ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών καθώς επίσης στις γερμα-
νικές επενδύσεις στην Αργεντινή με έμφαση στον 
τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στη 
συνάντηση που είχε ο κ. Guzmán με τον Γερμανό 
Υπουργό Οικονομικών, κ. Wolfgang Schmidt  
υπήρξε λεπτομερής αναφορά στις τρέχουσες δια-
πραγματεύσεις της αργεντινής Κυβέρνησής  με το 
ΔΝΤ και τη «Λέσχη των Παρισίων».  
Στις συναντήσεις που είχε με τους ομολόγους του 
Ιταλίας και Ισπανίας, ο Αργεντίνος Υπουργός ε-
πανέλαβε αίτημα της χώρας του προς το ΔΝΤ για 
κατάρτιση νέου προγράμματος που θα περιλαμ-
βάνει την αναβολή πληρωμών, την μείωση των 
επιτοκίων και την αναδιανομή των ειδικών τρα-
βηκτικών δικαιωμάτων (SDR) του ΔΝΤ.   

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Συμφωνία Αργεντινής και Ρωσίας για παραγω-
γή εμβολίων 
Κατόπιν υπογραφής σχετικού Μνημονίου Κατα-
νόησης μεταξύ Αργεντινής και Ρωσίας, ξεκίνησε, 
στις 20 Απριλίου, η παραγωγή του εμβολίου Spu-

tnik-5 σε εγχώριο εργαστήριο με απώτερο σκοπό 
τη διανομή του σε ολόκληρη την επικράτεια της 
Αργεντινής καθώς επίσης την εξαγωγή του σε 
άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.  
 
Αύξηση των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ  
Οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ της Αργεντινής 
ανήλθαν σε 89,5 δισ. πέσος τον περασμένο Φε-
βρουάριο, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,2% σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα του 2020, ο οποίος ήταν 
και ο τελευταίος μήνας πριν την επιβολή των πε-
ριοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας.  
 
Αναβάθμιση των τραπεζών της Αργεντινής  
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικα-
νότητας «Moody's» προέβη σε αναβάθμιση των 
καταθέσεων και των χρεογράφων αρκετών τραπε-
ζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Αρ-
γεντινής. Συγκεκριμένα, ο γνωστός οίκος αξιολό-
γησης ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι προο-
πτικές αξιολόγησης πολλών τραπεζών της χώρας 
αναβαθμίζονται από αρνητικές σε σταθερές,  πα-
ρά τη χρονική συγκυρία και τις οικονομικές επι-
πτώσεις της πανδημίας.  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Εκδήλωση προβολής επενδυτικών έργων της 
Αργεντινής στο Παρίσι  
Ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, 
στις 16 Απριλίου για την παρουσίαση επενδυτι-
κών εύκαιρών στην Αργεντινή. Η ημερίδα έλαβε 
χώρα με παρουσία του Αργεντίνου Υπουργού Οι-
κονομικών, κ. Martin Guzmán, και συμμετείχαν 
επίσης εκπρόσωποι γαλλικών εταιρειών που 
έχουν ισχυρή παρουσία στην Αργεντινή.  
Στην ομιλία του, ο κ. Guzmán είχε τη δυνατότητα 
να παρουσιάσει το νέο μακροοικονομικό πρό-
γραμμα της Κυβέρνησής του και επεσήμανε ότι 
στόχος είναι η σταθεροποίηση και η ανάκαμψη 
της εγχώριας οικονομίας, ενώ αναφέρθηκε επίσης 
στις  συνέπειες  της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό,  
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υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα 
για τη στήριξη τομέων που επλήγησαν σημαντικά 
από την πανδημία. Επιπλέον, ο κ. Guzmán ανα-
φέρθηκε στις επικείμενες τροποποιήσεις του νό-
μου που αφορά σε μεγάλα επενδυτικά προγράμ-
ματα, ούτως ώστε ευνοηθούν τα έργα που αυξά-
νουν την ικανότητα εξαγωγής της Αργεντινής.  
Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εξέφρασαν την 
επιθυμία τους να συνεχίσουν τις επενδυτικές τους 
δραστηριότητες στην Αργεντινή, ωστόσο επεσή-
μαναν τις ανησυχίες τους για το επιχειρηματικό 
περιβάλλον της Αργεντινής και γενικότερα για τις 
προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η οι-
κονομία της χώρας.  
 
Ενημέρωση για τον μεταλλευτικό κλάδο  
Σε βιντεοδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στις 
13 Απριλίου, υπήρξε παρουσίαση από τον Σύνδε-
σμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων της Αργεντι-
νής σχετικά με τον μεταλλευτικό κλάδο.  
Η Αργεντινή κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις 
στον κόσμο όσον αφορά σε αποθέματα λιθίου, 
χρυσού και χαλκού. Οι εξαγωγές που προέρχο-
νται από τον μεταλλευτικό τομέα ανέρχονται,  
ετησίως, σε 3,3 δισ. δολ. ΗΠΑ και περίπου 
87.000 άτομα απασχολούνται σε εν λόγω κλάδο. 
Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο των αύξηση 
των εξαγωγών σε 10 δισ. δολ. μέχρι το 2030.  
Οι δραστηριότητες εξόρυξης μετάλλων παρου-
σιάζουν σημαντική ανάπτυξη στην περιοχή 
Cordillera των Άνδεων και στην Παταγονία. Τα 
επενδυτικά έργα και γενικότερα η εκμετάλλευση 
των μεταλλευμάτων της Αργεντινής είναι δυσα-
νάλογα χαμηλή σε σύγκριση με τα υφιστάμενα 
αποθέματα.  Για παράδειγμα, στην περιοχή των 
Άνδεων βρίσκονται σε εξέλιξη μόλις δύο έργα 
εξόρυξης χαλκού, ενώ αντίθετα σε κοντινή περιο-
χή στο έδαφος της Χιλής, πραγματοποιούνται πε-
ρίπου 200 έργα, γεγονός που φανερώνει τις δυνα-
τότητες ανάπτυξης του εν λόγω τομέα. 
Όσον αφορά στα έργα εξόρυξης, η Αργεντινή πα-
ρουσιάζει σημαντικό πλεονέκτημα δεδομένου ότι 

ξένες μεταλλευτικές επιχειρήσεις δύνανται να 
πραγματοποιούν επενδύσεις χωρίς τη συμμετοχή 
της κυβέρνησης, ενώ στη Χιλή και τη Βολιβία 
αυτό δεν είναι δυνατό.  Τα επόμενα χρόνια, θα 
υπάρξει θετικός αντίκτυπος στην οικονομία από 
την εξόρυξη μετάλλων, κυρίως από χαλκό και 
λίθιο.  Τα έργα εξόρυξης χαλκού είναι πολύ μεγα-
λύτερα σε κλίμακα (πάνω από 1 δισ. USD) σε 
σύγκριση με τα έργα εξόρυξης λιθίου (κατά μέσο 
όρο 500 εκατ. USD). 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
Ομιλία του Προέδρου της Αργεντινής στη Σύ-
νοδο κορυφής ηγετών για το κλίμα  
Ο Πρόεδρος της Αργεντινής, κ. Fernández συμ-
μετείχε στη Σύνοδο κορυφής ηγετών για το κλίμα 
που διοργανώθηκε, μέσω βιντεοδιάσκεψης, στις 
22 Απριλίου. Στόχος της Συνόδου ήταν να ενι-
σχυθούν οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής και να υπογραμμισθούν τα οικο-
νομικά οφέλη που θα υπάρξουν κατόπιν λήψης 
των κατάλληλων μέτρων. 
Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Αργεντινής  επε-
σήμανε ότι η «περιβαλλοντική δικαιοσύνη» απο-
τελεί έννοια ταυτόσημη με την «κοινωνική δικαι-
οσύνη», ενώ θα πρέπει επίσης να συμβαδίζει και 
με την «οικονομική δικαιοσύνη». Με ανωτέρω 
συνέδεσε διαπραγματεύσεις χώρας του με ΔΝΤ 
και επεσήμανε ότι υπό αυτή την έννοια λαμβάνο-
ντας υπόψη τις οικονομικές συνέπειες της πανδη-
μίας, οι επαναδιαπραγματεύσεις του χρέους της 
αργεντινής Κυβέρνησης θα έπρεπε να χαρακτηρί-
ζονται κυρίως από περισσότερη ευελιξία όσον 
αφορά στα επιτόκια και τους όρους αποπληρω-
μής.  Μάλιστα υπογράμμισε ότι θα έπρεπε να 
προβλέπεται κάποια μορφή ελάφρυνσής χρέους 
σε περίπτωση που μια χώρα, αποδεδειγμένα, ανα-
λαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση των δυ-
σμενών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.  
Αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και ως μέσο 
για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών, ο Πρό-
εδρος  ανακοίνωσε ότι η Αργεντινή  αναλαμβάνει   
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τη δέσμευση ότι το 30% της εγχώριας κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από   
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, ανακοίνω-
σε ότι η παράνομη αποψίλωση των δασών θα χα-
ρακτηριστεί ως περιβαλλοντικό έγκλημα και σύ-
ντομα θα σταλεί στο Κογκρέσο της Αργεντινής  
νομοσχέδιο που θα αφορά την προστασία των 
φυσικών δασών. 
Τέλος, ο κ. Fernández προσκάλεσε άλλες χώρες 
της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής προ-
κειμένου να αναλάβουν δράσεις, από κοινού, για 
την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλ-
λοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Άρση απαγόρευσης εξαγωγών εσπεριδοειδών 
από την Αργεντινή προς την ΕΕ 
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μπουένος Άιρες 
ενημέρωσε ότι δεν παρατείνεται η απαγόρευση 
που είχε επιβάλλει η ΕΕ στην Αργεντινή για τις 
εξαγωγές εσπεριδοειδών, η οποία τέθηκε σε ισχύ 
τον Αύγουστο του 2020 και έληξε στις 30 Απριλί-
ου. Το μέτρο της απαγόρευσης θεωρήθηκε ανα-
γκαίο προκειμένου να αποφευχθούν οι εισαγωγές,  
στις χώρες της ΕΕ, εσπεριδοειδών που είχαν προ-
σβληθεί από παράσιτα. Επισημαίνεται ότι οι εξα-
γωγές εσπεριδοειδών αποτελούν μία από τις βασι-
κές εξαγωγές της Αργεντινής προς την ΕΕ.   
 
Συνεργασία στη βιώσιμη γεωργία 
Σε συνέχεια συνάντησης στελεχών της Αντιπρο-
σωπείας της ΕΕ και ορισμένων κρατών μελών της 
ΕΕ, με φορείς της Αργεντινής προκειμένου να 
εξετασθούν  θέματα συνεργασίας στον τομέα της 
βιώσιμης γεωργίας, η Αντιπροσωπεία πρόκειται 
να γνωστοποιήσει σχέδιο έκθεσης, το οποίο 
προσδιορίζει τομείς  κοινού ενδιαφέροντος με την 
Αργεντινή (π.χ. καλλιέργεια σόγιας, διαχείριση 
δασών, ζωική παραγωγή, επιχειρηματικές δρά-
σεις, συνεργασία με ΜΚΟ, ενίσχυση από αναπτυ-
ξιακές τράπεζες, επιστημονική συνεργασία κτλ.).  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Επιβολή νέων μέτρων για τον περιορισμό της  
πανδημίας  
Δεδομένου ότι τον Απρίλιο υπήρξε ραγδαία αύ-
ξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Αργεντι-
νή,  η Κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε, στις 14  
Απριλίου, τη λήψη νέων μέτρων.  
Το επίκεντρο του προβλήματος εντοπίζεται, για 
άλλη μία φορά, στην πρωτεύουσα της Αργεντι-
νής. Για το λόγο αυτό, στην μητροπολιτική περιο-
χή του Μπουένος Άιρες επιβάλλεται απαγόρευση 
κυκλοφορίας από τις 20:00 έως τις 6:00. Επίσης, 
απαγορεύονται εφεξής και όλες οι κοινωνικές, 
πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστη-
ριότητες σε όλους τους κλειστούς χώρους. Τα 
καταστήματα και η εστίαση παραμένουν ανοικτά 
μέχρι τις 19:00. Ειδικότερα ως προς την εστίαση, 
η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την παροχή έκτακτου 
βοηθήματος. Ομοίως, έκτακτο επιπλέον επίδομα 
θα λάβουν και ελεύθεροι επαγγελματίες και εργα-
ζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα.  
Σημειώνεται ότι, από την έναρξη της πανδημίας 
τα σύνορα της Αργεντινής παραμένουν κλειστά 
και δεν επιτρέπεται σε τουρίστες να επισκέπτο-
νται τη χώρα. Μόνο οι ξένοι πολίτες που διαμέ-
νουν στην Αργεντινή έχουν δικαίωμα εισόδου.  

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: 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 
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