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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Νέα άνοδος του πληθωρισμού στην 
Αργεντινή  
Ο καλπάζων πληθωρισμός εξακολου-
θεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτε-
ρες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
κυβέρνηση της Αργεντινής. Κατά το 
πρώτο τετράμηνο τρέχοντος έτους, ο 
βασικός δείκτης τιμών παρουσίασε 
αύξηση κατά 18%. Σε ορισμένα είδη 
πρώτης ανάγκης, η αύξηση άγγιξε το 
70% σε σύγκριση με το περασμένο 
έτος. Σημειώνεται ότι κατά το ίδιο 
διάστημα, υπήρξε επίσης οικονομική 
ανάκαμψη και αυξήθηκαν τα φορο-
λογικά έσοδα του κράτους.   
Πολλοί οικονομικοί αναλυτές θεω-
ρούν ότι ο  πληθωρισμός το τρέχον 
έτος θα υπερβεί το 45%, γεγονός που 
θα έχει μεγάλη απόκλιση από το στό-
χο του 29%, το οποίο αναφέρεται 
στον τελευταίο κρατικό προϋπολογι-
σμό που είχε καταρτιστεί. Η κυβέρ-
νηση της Αργεντινής είχε επιχειρήσει 
πέρυσι να επιβάλλει ανώτατες τιμές 

σε ορισμένα βασικά είδη προκειμέ-
νου να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. 
Βραχυπρόθεσμα, τα επεμβατικά μέ-
τρα απέδωσαν δεδομένου ότι υπήρξε 
μείωση του πληθωρισμού σε 35% 
από 53% που ήταν το 2019. Εντού-
τοις, η χαλάρωση των μέτρων προς 
το τέλος του 2020 είχε ως αποτέλε-
σμα την, εκ νέου, ραγδαία αύξηση 
των τιμών. Οι εντονότερες πληθωρι-
στικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε τι-
μές προϊόντων που η Κυβέρνηση είχε 
προσπαθήσει να συγκρατήσει.   
Αξίζει να αναφερθεί ότι η στρατηγι-
κή συγκράτησης των τιμών έχει    
εφαρμοστεί και στο παρελθόν στην 
Αργεντινή. Όπως συνέβη και παλιό-
τερα, η εν λόγω στρατηγική είχε οδη-
γήσει βραχυπρόθεσμα σε έλεγχο των 
πληθωριστικών τάσεων, ωστόσο σε 
βάθος χρόνου, είχε αρνητικές επιπτώ-
σεις τόσο στην ίδια την εγχώρια πα-
ραγωγή όσο και στις τάσεις πληθωρι-
σμού.  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

                 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Διμερείς εμπορικές οικονομικές σχέσεις Ελλά-
δας-Αργεντινής 
Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της 
EΛΣΤΑΤ, το 2020 υπήρξε μεγέθυνση του διμε-
ρούς όγκου συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Αρ-
γεντινής, ο  οποίος ανήλθε  σε 183,2 εκ. ευρώ κα-
ταγράφοντας αύξηση της τάξεως 10,03% σε σχέ-
ση με το 2019 (166,5 εκατ. ευρώ), γεγονός που 
οφείλεται τόσο στην αύξηση των ελληνικών εξα-
γωγών όσο και στην παράλληλη αύξηση των εξα-
γωγών της Αργεντινής προς Ελλάδα.  
Παρά τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας, οι  ελληνικές εξαγωγές προς την Αρ-
γεντινή παρουσίασαν αύξηση κατά 55,9% σε σύ-
γκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 7,02 εκατ. ευ-
ρώ (4,5 εκατ. ευρώ το 2019), ενώ οι εξαγωγές της 
Αργεντινής προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 176,2 
εκατ. ευρώ, έναντι 161,9 εκατ. ευρώ το 2019, κα-
ταγράφοντας αύξηση 8,8%.  
 
Πίνακας 1: Εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ της Ελλάδας 
και της Αργεντινής (σε χιλ. ευρώ) 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 
Οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων κυμαίνο-
νται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η απόσταση μετα-
ξύ των δύο χωρών σε συνδυασμό με τους υψη-
λούς δασμούς και την υιοθέτηση προστατευτικών 
πρακτικών στην Αργεντινή αποτελούν τροχοπέδη  
για την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της 
χώρας μας.  
Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών, παρότι καθίσταται δυ-
σχερέστερο να υπολογιστεί με ακρίβεια, διότι πε-
ριλαμβάνει υπηρεσίες, είναι σαφώς περισσότερο 
ισοσκελισμένο για την χώρα μας, λόγω της ελλη-
νικής δυναμικής στους τομείς των τουριστικών 
και ναυτιλιακών υπηρεσιών.  
 
Σημαντικότερα εξαγόμενα και εισαγόμενα 
προϊόντα μεταξύ των δύο χωρών 
Βάσει των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, το 
περασμένο έτος οι μηχανές  & συσκευές μετακί-
νησης, φόρτωσης & εκφόρτωσης αποτέλεσαν το 
σημαντικότερο εξαγωγικό αγαθό της χώρας μας 
προς την Αργεντινή με ποσοστό περίπου 25% επί 
του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ενώ το 
2019 οι εξαγωγές της κατηγορίας αυτής ήταν μη-

δαμινές. Το δεύτερο σημαντικότερο προϊόν στις 
εξαγωγές της χώρας μας το 2020 ήταν οι πέτρες 
οικοδομής με ποσοστό 8,21%.  
Μεταξύ των σημαντικότερων εξαγώγιμων προϊό-
ντων δεν συγκαταλέγονται τα παραδοσιακά ελλη-
νικά προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών, 
καθώς οι υψηλοί δασμοί αποτελούν ανασταλτικό 
παράγοντα. Αυτό συμβαίνει διότι τα περισσότερα 
εδώδιμα προϊόντα, κατά την εισαγωγή τους στην 
Αργεντινή, υπόκεινται σε υψηλούς δασμούς και 
δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικά.  
 
Πίνακας 2: Σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα (σε 
χιλ. ευρώ) και ποσοστό επί συνόλου εξαγωγών 

 Πηγή: IΤC (International Trade Centre) 

 
Τα σημαντικότερα εισαγόμενα προϊόντα εντοπί-
ζονται στην κατηγορία των υπολειμμάτων σογιέ-
λαιου και ακολουθούν οι κατηγορίες των ξηρών 
καρπών (αραχίδες), εσπεριδοειδών, σιτηρών 
(κυρίως αραβόσιτος), ιχθυηρών, οσπρίων κτλ.  
 
Πίνακας 3: Σημαντικότερα εισαγόμενα προϊόντα 
(σε χιλ. ευρώ) και ποσοστό επί συνόλου εισαγωγών 

Πηγή: IΤC (International Trade Centre) 
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4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία %  

84.28 Μηχανές-συσκευές μετακίνη-
σης, φόρτωσης και εκφόρτωσης 

1.741 24,78 

68.02 Πέτρες για οικοδομή 577 8,21 

99.99 Εμπιστευτικά 485 6,90 

84.71 Μηχανές επεξεργασίας πλη-
ροφοριών 

475 6,76 

08.10 Φρούτα νωπά: 414 5,89 

84.09 Μέρη κινητήρα 293 4,17 

84.13 Αντλίες για υγρά 288 4,09 

90.26 Μετρητές παροχής υγρών 279 3,97 

68.10  Τσιμέντο-Σκυρόδεμα 248 3,53 

90.25 Θερμόμετρα και πυρόμετρα 239 3,40 

  2019 2020 

Εξαγωγές 4.507 7.026 

Εισαγωγές  161.976 176.205 

Εμπορικό ισοζύγιο -157.468      -169.179 

Όγκος Εμπορίου   

4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία %  

23.04 Υπολείμματα σογιέλαιου  135.742  77,03  

12.02 Αραχίδες 12.185  6,91  

08.05 Εσπεριδοειδή νωπά ή ξερά  11.922  6,76  

03.06 Μαλακόστρακα  5.993  3,40  

10.05 Αραβόσιτος  1.903  1,08  

07.13 Όσπρια ξερά  1.362  0,77  

03.04 Φιλέτα ψαριών νωπά ή μή  1.221  0,69  

08.08 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια  1.033  0,58  

03.03 Ψάρια κατεψυγμένα  1.027  0,58  

02.01 Κρέατα βοοειδών  720  0,41  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Άνοδος της βιομηχανικής δραστηριότητας και 
του κατασκευαστικού κλάδου  
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 
και Απογραφών της Αργεντινής (Indec), σημειώ-
θηκε αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας 
κατά 32,8% τον περασμένο Μάρτιο σε σύγκριση 
με τον Μάρτιο του 2020. Ο κατασκευαστικός 
κλάδος είχε ανάπτυξη της τάξεως του 97,6% για 
το ίδιο διάστημα.  
Όσον αφορά τη βιομηχανική δραστηριότητα, την 
μεγαλύτερη ανάπτυξη σημείωσαν οι τομείς των 
μηχανημάτων, των μηχανοκίνητων οχημάτων και 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων, του βιομηχανικού 
εξοπλισμού, των μη μεταλλικών ορυκτών προϊό-
ντων καθώς επίσης ο κλάδος των ειδών ένδυσης 
και υπόδησης. Ο τομέας μεταποίησης είχε ση-
μειώσει την μεγαλύτερη ανάκαμψη μετά τη χαλά-
ρωση των μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω της 
πανδημίας.  
 
Εμπορικό πλεόνασμα για την Αργεντινή 
Το εμπορικό ισοζύγιο της Αργεντινής σημείωσε 
εμπορικό πλεόνασμα, ύψους 1,47 δισ. δολαρίων, 
τον Απρίλιο, το οποίο ήταν το καλύτερο αποτέλε-
σμα τους τελευταίους 9 μήνες. Οι εξαγωγές τον 
Απρίλιο ανήλθαν σε 6,14 δισ. δολάρια ΗΠΑ, που 
αντιστοιχούσαν σε ετήσια αύξηση 41,3%, το υ-
ψηλότερο επίπεδο που σημειώθηκε από τον Αύ-
γουστο του 2014 και οι εισαγωγές ήταν 4,67 δισ. 
δολάρια ΗΠΑ, 61,5% υψηλότερα από τον ίδιο 
μήνα πέρυσι.  
 
Απαγόρευση εξαγωγών κρέατος  
Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανέστειλε τις εξα-
γωγές κρέατος για 30 ημέρες προκειμένου να 
μειωθούν οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Ως 
αντίδραση στο μέτρο αυτό, η Επιτροπή Συνδέ-
σμου Γεωργικών Οργανισμών (CEEA) κάλεσε 
όλες τις εταιρείες μέλη της να συμμετέχουν σε 
απεργία από τις 20 έως 28 Μαΐου.  

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Νέα επένδυση της Ford στην Αργεντινή   
Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford προέβη σε ανακοί-
νωση σχετικά με νέα επένδυση, αξίας 580 εκατ. 
δολ. ΗΠΑ, η οποία αφορά στην αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμό της εγκαταστάσεων της εταιρείας 
στην περιοχή  General Pacheco του Μπουένος 
Άιρες.  Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης την πα-

ραγωγή νέας γενιάς του επαγγελματικού οχήμα-
τος Ford Ranger  το 2023.  
 
Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης της Αργεντινής ανα-
κοίνωσε ότι θα διατεθεί το ποσό των 12.5 δισ. 

πέσος για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα 
να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε τεχνολογι-

κό/ψηφιακό εξοπλισμό. Ο στόχος της αργεντινής 
κυβέρνησης είναι η ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
των εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 

μείωση του ψηφιακού χάσματος με τις μεγάλες 
επιχειρήσεις.  

Επέκταση της επένδυσης του ομίλου Godrej  

Ο ινδικός όμιλος Godrej που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των καλλυντικών στην Αργεντινή επι-
θυμεί την επέκταση της επένδυσής του στη χώρα. 

Για το λόγο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου στη Λατινική Αμερική, κ. José Toscano, 
αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη να διευκο-

λυνθεί το επενδυτικό πλαίσιο για τις ξένες εται-
ρείες που βρίσκονται στην Αργεντινή. Επεσήμανε 
την ανάγκη να μειωθούν τα εμπόδια για τις εισα-

γωγές πρώτων υλών και επίσης να διευκολύνο-
νται οι επενδυτές κατά την μεταφορά κεφαλαίων 
στο εξωτερικό. Την παρούσα στιγμή, η επιχείρη-

ση διαθέτει ένα εργοστάσιο 14.000τ.μ. στο 
Μπουένος Άιρες και έχει περισσότερους από 300 
υπαλλήλους στο δυναμικό της.   

ΣΕΛΙΔΑ 3                      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

  Source:https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/

Source:https://www.britannica.com/place/Buenos-Aires 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
Ενημέρωση για τις δράσεις του Επιμελητηρίου 
Περιβάλλοντος της Αργεντινής 
Σε βιντεοδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στις 
6 Μαΐου, υπήρξε παρουσίαση από το Επιμελητη-
ρίου Περιβάλλοντος της Αργεντινής (CEMA) 
προς εκπροσώπους Πρεσβειών της ΕΕ. Ο Αντι-
πρόεδρος του CEMA, κ. Guillermo Pedoja, ανέ-
φερε ότι περίπου 65 εταιρείες είναι μέλη του επι-
μελητηρίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 
διάφορους τομείς με έμφαση στη βιώσιμη παρα-
γωγή και κατανάλωση.  
Το επιμελητήριο θεωρεί ότι οι κρατικές δράσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος δεν επαρ-
κούν και η παρούσα κατάσταση πρέπει να βελ-
τιωθεί. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του CEMA 
συμπεριλαμβάνονται ενημερωτικές ημερίδες, συ-
νέδρια, εκδηλώσεις κτλ. Το επιμελητήριο διατη-
ρεί στενή συνεργασία με Εθνικούς οργανισμούς 
διαφόρων κρατών καθώς επίσης με εταιρείες του 
ιδιωτικού τομέα, πολλές εκ των οποίων βρίσκο-
νται στην Ευρώπη.  
Οι στόχοι που έχει θέσει για το τρέχον έτος είναι 
αφενός η ενίσχυση του Επιμελητηρίου όσον αφο-
ρά στην επιρροή στη λήψη αποφάσεων για περι-
βαλλοντικά θέματα και αφετέρου η επέκταση του 
δικτύου επαφών του τόσο στην Αργεντινή όσο 
και στο εξωτερικό. 

Δράσεις της ΕΕ για το περιβάλλον 
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ σε συνεργασία με διά-
φορους Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολι-
τών υλοποιεί πολλές δράσεις που προωθούν τη 
βιώσιμη γεωργία και τις «πράσινες» θέσεις εργα-
σίας στην Αργεντινή.  
Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης την κυκλική οικονομία 
στο πλαίσιο της Σύμπραξης των Ηνωμένων     
Εθνών για Δράσεις που αφορούν την Πράσινη 
Οικονομία. Επιπροσθέτως, η ΕΕ συντονίζει έργα 
ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ενώ συμμετέχει επίσης σε προγράμματα 
διαχείρισης αποβλήτων.  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Επανέναρξη πτήσεων προς/από Ισπανία 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κυβέρνηση της 
Αργεντινής, στις αρχές Μαΐου, αναφέρεται ότι 
επιτρέπονται εκ νέου οι απευθείας πτήσεις προς/
από Ισπανία. Εντούτοις, παρατείνεται η απαγό-
ρευση που ισχύει για όλες τις πτήσεις προερχόμε-
νες από τη Βραζιλία, τη Χιλή και το Μεξικό.   
 
Μεγάλη ζήτηση για ταξίδια από την Αργεντινή 
στις ΗΠΑ  
Σε ιστοσελίδα τουριστικού περιεχομένου αναφέ-
ρεται ότι έχουν εκτοξευθεί οι αναζητήσεις στην 
Αργεντινή για αεροπορικά ταξίδια και ξενοδοχεία 
στις ΗΠΑ, κατά το πρώτο πεντάμηνο τρέχοντος 
έτους. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στους 
αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς που 
έχουν επιβάλλει οι χώρες της ΕΕ, γεγονός που 
αποτρέπει πολλούς Αργεντινούς να επισκεφθούν 
ευρωπαϊκές χώρες που παραδοσιακά αποτελούν 
δημοφιλείς προορισμούς για τους τουρίστες από 
την Αργεντινή.  
Οι πόλεις των ΗΠΑ που σημείωσαν την μεγαλύ-
τερη αύξηση στις αναζητήσεις των Αργεντινών 
ήταν το  Ντάλας με αύξηση 1.646%, το Χιούστον 
με 983% και το Μαϊάμι με 871%.   

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 

                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 5 

tel:+549%20011%2014394%201113
mailto:fit@fit.org.ar
tel:+549%20011%2014394%201113
tel:+541145141400
mailto:arminera@argentina.messefrankfurt.com

