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14η σύνοδος ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕυρώπηςΛατινικής Αμερικής
Πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος
Άιρες, στις 13-14 Απριλίου, η 14η
σύνοδος ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης και
Λατινικής Αμερικής (EuroLat). Στη
σύνοδο που είχε θέμα «Δίκαιη και
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη σε περίοδο ειρήνης» συμμετείχαν 75 ευρωβουλευτές – μεταξύ
αυτών οι κύριοι Ανδρουλάκης και
Κούλογλου – και 75 βουλευτές προερχόμενοι από Κοινοβούλια χωρών
της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Τα 75 μέλη του λατινοαμερικανικού σκέλους περιλαμβάνουν
εκπροσώπους από το Κοινοβούλιο
της Λατινικής Αμερικής, το Κοινοβούλιο των Άνδεων, το Κοινοβούλιο
της Κεντρικής Αμερικής και το Κοινοβούλιο Mercosur. Δεδομένου ότι
υπάρχουν κοινές κοινοβουλευτικές

επιτροπές ΕΕ/Μεξικού και ΕΕ/Χιλής,
η Eurolat έχει επίσης εκπροσώπους
από Μεξικό και Χιλή.
Στην σύνοδο EuroLat συμπροέδρευσαν, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής κ. Javi
López και εκ μέρους των κοινοβουλίων της Λατιν. Αμερικής ο κ. Oscar
Darío Pérez Pineda.
Σε κοινή δήλωση των δύο Συμπροέδρων της 14ης συνόδου της EuroLat
επισημαίνεται η ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας για την από
κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων στο διεθνές στερέωμα και την
υποστήριξη δράσεων που αφορούν
στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη την περίοδο μετά την πανδημία. Επίσης αναφέρεται ότι η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να συμβάλει
στην προώθηση της μετάβασης προς
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες επενδύσεων και απασχόλησης.

Επιμέλεια - Σύνταξη:
Σταύρος Σταυράκος
Γραμματέας ΟΕΥ A΄

Source:https://www.batimes.com.ar/news/economy/investba-helps-push-buenos-aires-ont-
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συνάντηση Αργεντινού Υπουργού Εξωτερικών
με Πρέσβεις των χωρών G7
Οι επενδύσεις στην Αργεντινή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός
Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου, κ. Santiago
Cafiero με τους Πρέσβεις των χωρών G7, τους
οποίους ευχαρίστησε θερμά για την υποστήριξη
των κυβερνήσεων τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της αργεντινής κυβέρνησης με το
ΔΝΤ για σύναψη νέας συμφωνίας. Ο Αργεντινός
Υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα αυτό καθώς επίσης και στην πρόσφατη συμφωνία με την Λέσχη
των Παρισίων προκειμένου να μετατεθεί η αποπληρωμή χρέους της χώρας για τις 30 Ιουνίου του
2022.
Ο κ. Cafiero επεσήμανε ότι το περασμένο έτος, η
Αργεντινή είχε ανάπτυξη 10,3% (καθιστώντας
την μια από τρεις χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής) και ανέφερε ότι το πρόγραμμα της
νέας συμφωνίας με το ΔΝΤ προβλέπει μία σταθερή δημοσιονομική εξυγίανση, η οποία θα βελτιώσει σταδιακά την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η αύξηση της δημόσιας δαπάνης για τους τομείς εκπαίδευσης και τεχνολογίας και η βελτίωση των
υπαρχουσών υποδομών.
Οι Πρέσβεις των χωρών G7 εξέφρασαν την επιθυμία περί εμβάθυνσης των οικονομικών και
εμπορικών σχέσεων των χωρών τους με την Αργεντινή, ιδιαίτερα σε τομείς που παρουσιάζουν
εξαιρετικές προοπτικές όπως για παράδειγμα η
εξόρυξη λιθίου, η εκμετάλλευση κοιτασμάτων
φυσικού αερίου αλλά και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως παραγωγή πράσινου υδρογόνου.
Τέλος, κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε ότι η Αργεντινή θα μπορούσε να καταστεί αξιόπιστος
προμηθευτής πολλών φυσικών πόρων που βρίσκονται σε αφθονία στην επικράτεια της χώρας.

Source:https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/
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Εμπορικό πλεόνασμα για την Αργεντινή
Το πρώτο τρίμηνο τρέχοντος έτους, για μια ακόμη φορά η Αργεντινή σημείωσε εμπορικό πλεόνασμα, ύψους 1,40 δισ. δολ ΗΠΑ. Οι εξαγωγές το
διάστημα αυτό ανήλθαν σε 19,35 δισ. δολ. και οι
εισαγωγές σε 17,95 δισ. δολ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 25,6% και οι εισαγωγές κατά 39,5%
σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του
2021.
Όσον αφορά στον περασμένο Μάρτιο, οι εξαγωγές της Αργεντινής ήταν 7,35 δισ. δολ. (αύξηση
28,5% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2021) και οι
εισαγωγές κυμάνθηκαν σε 7,07 δισ. δολ. (αύξηση
33% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021). Το
εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε 280 εκατ. δολ.

Source:https://www.britannica.com/place/Buenos-

Άνοδος των τιμών των ενοικίων στο Μπουένος
Άιρες
Σε έκθεση της online κτηματομεσιτικής πλατφόρμας ZonaPro, αναφέρεται ότι η αξία των ενοικίων
στην πόλη του Μπουένος Άιρες αυξήθηκε κατά
57% τους τελευταίους 12 μήνες, ποσοστό που
υπερβαίνει ακόμα και το ποσοστό του πληθωρισμού για την ίδια περίοδο (55,1%, ήταν ο ετήσιος
πληθωρισμός, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο
Στατιστικών Ερευνών της Αργεντινής).
Όσον αφορά στις τιμές των ενοικίων τον Απρίλιο,
υπήρξε αύξηση κατά 6,3 σε σύγκριση με τον
προηγούμενο μήνα.
Παροχή υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων από
τραπεζικά ιδρύματα της Αργεντινής
Οι τράπεζες Banco Galicia και η Brubank δύνανται πλέον να παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες σχετικά με κρυπτονομίσματα. Το γεγονός
αυτό θεωρείται ορόσημο για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο της Αργεντινής καθώς για πρώτη φορά δύο τραπεζικά ιδρύματα που ελέγχονται από
την Κεντρική Τράπεζα της χώρας επιτρέπουν
στους πελάτες τους να αγοράζουν και να πωλούν
κρυπτονομίσματα. Περίπου 12% του πληθυσμού
έχει ήδη αποκτήσει τέτοιου είδους νομίσματα.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κατασκευή νέου αγωγού φυσικού αερίου στην
Αργεντινή
Η κυβέρνηση της Αργεντινής σχεδιάζει την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου στην Vaca Muerta
που βρίσκεται στην επαρχία Neuquén στην Παταγονία το συντομότερο δυνατό. Για το λόγο αυτό,
θα προκηρυχθεί άμεσα διεθνής διαγωνισμός, ενώ
οι εργασίες κατασκευής του εν λόγω αγωγού, με
την ονομασία Néstor Kirchner, αναμένεται να
έχουν ολοκληρωθεί εντός του δευτέρου εξαμήνου
του 2023. Ο αγωγός θα δύναται να μεταφέρει φυσικό αέριο σε πολλές περιοχές της χώρας.
Εντούτοις μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, η
Αργεντινή θα πρέπει να εξακολουθεί να εισάγει
φυσικό αέριο και για το λόγο αυτό προέβη σε επίσπευση των διμερών συμφωνιών με Βολιβία και
Βραζιλία ούτως ώστε εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες ποσότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες
των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Το έργο του αγωγού είχε αρχικά σχεδιαστεί το
2018 επί προεδρίας κ. Mauricio Macri. Δεδομένης της μεγάλης έλλειψης φυσικού αερίου αλλά
και της ανόδου της τιμής του, σε παγκόσμια κλίμακα, η παρούσα κυβέρνηση έκρινε επιτακτική
την ανάγκη κατασκευής του αγωγού.
Κατά την παρούσα φάση, η Αργεντινή χρειάζεται
να διαθέτει, ετησίως, το ποσό των 14 δισ. δολ. για
τη διασφάλιση του ενεργειακού της εφοδιασμού.
Η δημιουργία του νέου αγωγού θα έχει ως συνέπεια την εξοικονόμηση αυτού του ποσού.

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

Το 2021, είχε υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης
μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας της
Αργεντινής και κοινοπραξίας των κινεζικών εταιρειών «Powerchina» και «Shanghai Electric
Power Construction» που αφορούσε σε τεχνική
και οικονομική ανάλυση κατασκευής ενός νέου
συστήματος αγωγών φυσικού αερίου από τη Vaca
Muerta σε άλλες περιοχές της Αργεντινής.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αύξηση της τουριστικής κίνησης στον κλάδο
κρουαζιέρας
Μετά από δύο συνεχόμενες σεζόν με εξαιρετικές
δυσκολίες - λόγω της πανδημίας - για τον κλάδο
κρουαζιέρας, οι αρχές της Αργεντινής εκφράζουν
την εκτίμηση ότι ο εν λόγω κλάδος θα σημειώσει
μεγάλη άνοδο κατά την επόμενη θερινή σεζόν
2022-2023.
Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν ήδη έξι εταιρείες κρουαζιέρας που προγραμματίζουν δρομολόγια σε όλη την επικράτεια της χώρας. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις των αρμοδίων φορέων, κατά το
διάστημα Οκτωβρίου 2022-Απριλίου 2023, η αύξηση των επιβατών στα κρουαζιερόπλοια θα
υπερβεί το 15%.

Source:http://blog.alquilerargentina.com/noticias/neuque

Μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο κοίτασμα της Vaca Muerta
Tο κοίτασμα της Vaca Muerta συγκεντρώνει το
ενδιαφέρον αρκετών ξένων επενδυτικών ενεργειακών ομίλων καθώς αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο σε αποθέματα σχιστολιθικού
φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση της Αργεντινής
επιδιώκει προσέλκυση ΑΞΕ, υποσχόμενη παροχή
κινήτρων και φοροαπαλλαγών.

Source:https://www.eleconomistaamerica.com.ar/socied
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ *
Event: FIMAQH 2022 (International Fair of Machinery)
Duration: 10-14 May 2022
Organizer: AAFMHA
Venue: Centro Costa Salguero
Av. Costanera Rafael Obligado 1221
Buenos Aires, Argentina
Tel : (+54 11) 4343 1493
E-mail: info@fimaqh.com
Website: https://www.fimaqh.com/2022

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

