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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Οικονομικός απολογισμός του 1ου   
έτους διακυβέρνησης Fernandez  
H οικονομική ύφεση που είχε ση-
μειωθεί τα έτη 2018 και 2019 στην 
Αργεντινή, συνεχίστηκε και το 2020 
κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 
της διακυβέρνησης Fernandez, ενώ η 
οικονομία επλήγη ιδιαίτερα στο δεύ-
τερο τρίμηνο του 2020, λόγω των 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδη-
μίας και των περιοριστικών μέτρων 
που έλαβε η Κυβέρνηση. Την περίο-
δο αυτή, το ΑΕΠ της Αργεντινής 
μειώθηκε κατά 16,2%. 
Η Κεντρική Τράπεζα προέβη σε χρη-
ματοδότηση του αυξανόμενου δημο-
σιονομικού ελλείμματος και οι τιμές 
της παροχής υπηρεσιών κοινωφελών 
οργανισμών παρέμειναν σταθερές, 
γεγονός που συνέβαλε στον περιορι-
σμό της αύξησης των τιμών σε ορι-
σμένα είδη.  Ο πληθωρισμός μειώθη-
κε από 53,83% στα τέλη του 2019 σε 
35,80% τον Δεκέμβριο του 2020.  

Η νομισματική πολιτική αποτέλεσε 
μία από τις σημαντικότερες προκλή-
σεις που αντιμετώπισε η Κυβέρνηση 
Fernandez. Πριν την εκδήλωση της 
πανδημίας, η αρχική πρόθεση της 
Κυβέρνησης ήταν η μείωση του βα-
σικού επιτοκίου με στόχο την πρό-
σβαση σε φθηνότερη πίστωση και 
γενικότερα την αναθέρμανση της οι-
κονομίας.  
Όσον αφορά στο δημόσιο χρέος και 
τις διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ, με-
τά από αρκετούς μήνες επίπονων δια-
πραγματεύσεων, η Αργεντινή κατέ-
ληξε  σε συμφωνία με τους σημαντι-
κότερους ιδιώτες πιστωτές της για 
αναδιάρθρωση χρέους, αξίας 66,1 
δισ. δολ. Η επιτυχής αναδιάρθρωση 
έχει δώσει στην Αργεντινή τη δυνα-
τότητα να ζητήσει από το ΔΝΤ παρά-
ταση στο χρονοδιάγραμμα αποπλη-
ρωμής των υφιστάμενων δανείων της 
που πρόκειται να λήξουν το διάστη-
μα 2021-2023.  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

                 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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



Σημαντική μείωση των συναλλαγματικών απο-
θεμάτων της Αργεντινής  
Η οικονομική ύφεση και ο υψηλός πληθωρισμός 
έχουν επηρεάσει, όπως είναι αναμενόμενο, την 
αγορά συναλλάγματος. Το Δεκέμβριο 2019, η 
επίσημη ισοτιμία του νομίσματος της Αργεντινής 
κυμαινόταν σε  59,82 πέσος προς ένα δολάριο, 
ενώ η ισοτιμία στην «ανεπίσημη αγορά» ήταν 
69,50 πέσος/δολ. Ένα χρόνο αργότερα 
(Δεκέμβριος 2020), η επίσημη ισοτιμία ανήλθε σε  
81,66 πέσος/δολ. και η ανεπίσημη ισοτιμία σε 
160 πέσος/δολ.  
Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Αργεντινής 
μειώθηκαν από 43,78 δισ. δολ. στο τέλος του 
2019 σε 38,65 δισ. δολ. τον Δεκέμβριο 2020. 
 
Αύξηση της ανεργίας στην Αργεντινή  
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η  
ανεργία υπερέβη το 13,1% που αποτελεί και το  
υψηλότερο ποσοστό από το 2005. Ειδικά κατά το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020, ο αριθμός των θέσεων 
εργασίας στην ανεπίσημη αγορά μειώθηκε κατά 
34,7% και σχεδόν 1,7 εκατομμύρια πολίτες 
έχασαν την εργασία τους. Το γεγονός αυτό οφεί-
λεται στα πολύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα που 
έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που 
απωλέσθησαν συνολικά είναι πολύ μεγαλύτερος 
δεδομένου ότι 1,78 εκατ. αυτοαπασχολούμενοι 
δεν μπορούσαν να εργαστούν και επίσης χάθηκαν 
289.000 θέσεις εργασίας στον επίσημο ιδιωτικό 
τομέα. Εκτιμάται ότι πλέον η φτώχεια έχει αγγίξει 
το 40% του πληθυσμού.  
 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 
Κίνητρα για την αύξηση της παραγωγής λιθίου  
H κυβέρνηση της Αργεντινής διερευνά το ενδεχό-
μενο να δοθούν σημαντικά κίνητρα σε ξένες επι-
χειρήσεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν  
επενδύσεις σχετικά  με την εξόρυξη λιθίου. Τα 

κίνητρα αφορούν χαμηλούς εξαγωγικούς φόρους 
για νέα έργα εξόρυξης, ενώ εξετάζεται και η 
άρση ορισμένων περιορισμών για τον επαναπα-
τρισμό κερδών των ξένων επιχειρήσεων. Το λίθιο 
θεωρείται βασικό στοιχείο για την κατασκευή 
μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε κινητά τηλέ-
φωνα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.  
Σημειώνεται ότι η Αργεντινή συγκαταλέγεται  
στους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς λιθίου 
καθώς οι χώρες αυτές καλύπτουν το 90% της πα-
γκόσμιας παραγωγής λιθίου. Επίσης το αποκα-
λούμενο «Τρίγωνο του Λιθίου» που αποτελεί μια 
μεγάλης εκτάσεως περιοχή στην Αργεντινή, τη 
Χιλή και τη Βολιβία διαθέτει τα μεγαλύτερα απο-
θέματα λιθίου σε ολόκληρο τον κόσμο.  
 
Επίσκεψη εργασίας του Υπουργού Εξωτερι-
κών της Ιαπωνίας στην Αργεντινή 
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας, κ. Toshi-
mitsu Motegi, πραγματοποίησε επίσημη επίσκε-
ψη στο Μπουένος Άιρες, στις 7 Ιανουαρίου, και 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Αργεντινής,    
κ. Alberto  Fernández, και τον Αργεντίνο ομόλο-
γό του, κ. Felipe Solá. Αμφότεροι οι Υπουργοί 
Εξωτερικών υπογράμμισαν την ανάγκη περαιτέ-
ρω εμβάθυνσης και ενίσχυσης των οικονομικών 
σχέσεων Ιαπωνίας και Mercosur, καθώς με τον 
τρόπο αυτό αναμένεται να αυξηθούν σε μεγάλο 
βαθμό οι διμερείς εμπορικές σχέσεις των δύο χω-
ρών και θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες συ-
νεργασίας μεταξύ   Αργεντινών και Ιαπωνικών 
εταιρειών.  
Η Ιαπωνία θεωρείται πολύ σημαντικός εταίρος 
για την Αργεντινή, ενώ άνοδο έχουν σημειώσει οι 
ιαπωνικές  επενδύσεις κατά τα τελευταία έτη. Κα-
τά τη συνάντηση, τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αρ-
γεντίνος ΥΠΕΞ επεσήμαναν τις νέες επενδύσεις 
των ιαπωνικών κολοσσών Nissan (ύψους 130 ε-
κατ. δολ.) και Toyota (ύψους 50 εκατ. δολ.), κα-
θώς επίσης της Toyota Tsusho, η οποία πρόκειται 
να επεκτείνει τις δραστηριότητές της όσον αφορά 
στην εξόρυξη λιθίου.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 

Εργασίες εξερεύνησης υδρογονανθράκων στην 
Αργεντινή 
Οι πετρελαϊκές εταιρείες YPF της Αργεντινής και 
Equinor της Νορβηγίας σε συνεργασία με τον 
πετρελαϊκό κολοσσό  Shell ανακοίνωσαν την 
έναρξη εργασιών σχετικά με την εξερεύνηση βα-
θέων υδάτων για υδρογονάνθρακες. Οι εργασίες 
θα πραγματοποιηθούν σε θαλάσσια περιοχή εκτά-
σεως 15.000 km² στα ανοιχτά της Αργεντινής.  
 
Κατασκευή νέου αγωγού φυσικού αερίου  
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική 
Γραμματεία Ενέργειας της Αργεντινής, πρόκειται 
να ξεκινήσουν εκ νέου, μετά από διακοπή πέντε 
ετών, οι εργασίες κατασκευής αγωγού φυσικού 
αερίου στην επαρχία La Rioja, στη βορειοδυτική 
Αργεντινή. 
Ο αγωγός θα έχει  συνολικό μήκος 185 χλμ και 
υπολογίζεται ότι 7.000 νοικοκυριά θα έχουν πρό-
σβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου. Το ύψος της 
επένδυσης  ανέρχεται σε 2,7 δισ. πέσος.   
 
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 
εθνικά πάρκα  
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε αγροτικές περιο-
χές της Αργεντινής, ολοκληρώθηκε τον περασμέ-
νο μήνα, η εγκατάσταση αυτόνομων  φωτοβολτα-
ϊκών συστημάτων εκτός δικτύου σε διάφορα εθνι-
κά πάρκα της Αργεντινής (Patagonia, Santa Cruz, 
Campos del Tuyú κ.α). Τα εν λόγω συστήματα 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός δικτύου 
και διαθέτουν φωτοβολταϊκές μονάδες υψηλής 
απόδοσης, ούτως ώστε να παρέχεται ηλεκτρική 
ενέργεια.  
Σημειώνεται ότι η ελληνική εταιρεία Biosar, θυ-
γατρική του ομίλου Ελλάκτωρ, έχει πραγματοποι-
ήσει επένδυση σχετικά με τη συντήρηση και λει-
τουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 30 
MWp, στην επαρχία San Luis της Αργεντινής.  

ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 

Αναβάθμιση του σημαντικότερου λιμένος της 
Παταγονίας 
Οι τοπικές αρχές της επαρχίας Tierra del Fuego 
προέβησαν σε ανακοίνωση σχετικά με επένδυση, 
ύψους 700 εκατ. δολ, που αφορά στην αναβάθμι-
ση του λιμένος Ushuaia στην Παταγονία. Συγκε-
κριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες επέκτα-
σης του εν λόγω λιμένος, ενώ το έργο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί εντός των επομένων 18 μηνών. 
Κατά την παρούσα στιγμή αξιολογούνται οι τρεις 
προσφορές που υπεβλήθησαν. Το εν λόγω λιμάνι 
θεωρείται το πιο σημαντικό για την υποδοχή 
κρουαζιερόπλοιων, ενώ επίσης χρησιμοποιείται 
για μεταφορά εμπορευμάτων.   
 
Ομαλοποίηση της διακίνησης εμπορευματοκι-
βωτίων στην Αργεντινή 
Έληξε η απεργία των χειριστών ρυμούλκησης σε 
διάφορα λιμάνια της Αργεντινής, ωστόσο εκτιμά-
ται ότι θα χρειαστούν δύο μήνες για να ομαλοποι-
ηθεί η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων. Κα-
τά το διάστημα των δύο εβδομάδων που διήρκεσε 
η απεργία, περισσότερα από 180 εμπορικά πλοία 
ήταν αγκυροβολημένα περιμένοντας να εισέλ-
θουν σε λιμάνια ή να αναχωρήσουν. 
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ΣΕΛΙΔΑ 4                      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Ταξιδιωτική οδηγία για όσους επιθυμούν να 
επισκεφθούν την Αργεντινή 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κυβέρνηση της 
Αργεντινής, στις 19 Ιανουαρίου, αναφέρεται τι 
ισχύει για την είσοδο στη χώρα. Σε γενικές γραμ-
μές, λόγω της πανδημίας, τα σύνορα της χώρας 
παραμένουν κλειστά. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει 
για πολίτες και μόνιμους κατοίκους της Αργεντι-
νής. Επίσης, επιτρέπεται η είσοδος σε όσους είναι 
κάτοχοι διαβατηρίων των γειτονικών χωρών 
(Βραζιλία, Παραγουάη, Χιλή, Βολιβία και Ου-
ρουγουάη).  
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εξακολουθεί να 
ισχύει η απαγόρευση εισόδου για αλλοδαπούς 
πολίτες που προέρχονται από άλλες χώρες. Μο-
ναδική εξαίρεση γίνεται για τους αλλοδαπούς που 
έχουν άμεση οικογενειακή σχέση με Αργεντινούς 
πολίτες, κάτι που θα πρέπει να αποδειχθεί με επί-
σημο πιστοποιητικό.   

Επένδυση του ξενοδοχειακού ομίλου Marriott  
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Marriott International 
υπέγραψε συμφωνία με την Grupo Hoteles 
Panamericano σχετικά με τη δημιουργία του 
Sheraton Hotel στο Bariloche, το οποίο αποτελεί 
ένα από τα πιο σημαντικά θέρετρα στην περιοχή 
Παταγονία της Αργεντινής. 
 
Περιορισμός των πτήσεων στην Αργεντινή 
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 
πανδημίας, η κυβέρνηση της Αργεντινής αποφά-
σισε την επιβολή νέων περιορισμών που αφορούν 
σε διεθνείς πτήσεις.   
Συγκεκριμένα, όλες οι αεροπορικές εταιρείες   
οφείλουν να μειώσουν τις πτήσεις που διενεργούν 
προς και από τη Βραζιλία κατά 50%, ενώ κατά 
30% θα είναι η μείωση των πτήσεων προς και 
από τις  ΗΠΑ, το Μεξικό και τις χώρες της Ευρώ-
πης. Το νέο αυτό μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 
1η Φεβρουαρίου.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Άρση της απαγόρευσης εξαγωγών αραβοσίτου  
Κατόπιν των πολλών αντιδράσεων που προκάλε-
σε η προσωρινή αναστολή των εξαγωγών αραβο-
σίτου, η Κυβέρνηση της Αργεντινής ήρε το εν 
λόγω μέτρο και  αντί αυτού αποφάσισε να θέσει, 
ως όριο τους 30.000 τόνους, σε ημερήσια βάση, 
στις εξαγωγές αραβοσίτου.  
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, η Κυ-
βέρνηση της χώρας είχε λάβει την απόφαση περί 
προσωρινής αναστολής των εξαγωγών αραβοσί-
του, προκειμένου να αναγκαστούν οι καλλιεργη-
τές να πουλήσουν τη σοδειά τους σε εγχώριους 
κτηνοτρόφους. Με το μέτρο  αυτό οι κρατικές 
Αρχές θεωρούσαν ότι οι τιμές των ζωοτροφών θα 
μπορούσαν να παραμείνουν σταθερές και κατά 
συνέπεια δεν θα υπήρχε περαιτέρω άνοδος των 
τιμών σε βασικά είδη διατροφής, όπως π.χ. βόειο 
και χοιρινό κρέας, κοτόπουλο, αυγά, γαλακτοκο-
μικά προϊόντα κτλ. σε μία περίοδο με υψηλότατο 
πληθωρισμό στη χώρα.   
Ως απάντηση στο μέτρο αυτό, οι τρεις από τις 
τέσσερις μεγαλύτερες αγροτικές ενώσεις της Αρ-
γεντινής είχαν προτρέψει τα μέλη τους να προ-
βούν σε τριήμερη απεργία, γεγονός που συνέβαλε 
τελικά στην άρση της απαγόρευσης.  

    Source:https://www.touropia.com/best-places-to-visit-in-
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Source:https://guide4travelers.com/tourist-attractions-in-



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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