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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Αξιολόγηση του νέου προγράμμα-
τος της Αργεντινής με το ΔΝΤ 
Το ΔΝΤ ανακοίνωσε, στις 24 Ιουνί-
ου, ότι ολοκλήρωσε την πρώτη αξιο-
λόγηση του προγράμματος που συμ-
φωνήθηκε με την Αργεντινή και κατά 
συνέπεια έλαβε απόφαση για κατα-
βολή του ποσού των 4 δισ. δολ., στο 
πλαίσιο της ανακατανομής ειδικών 
τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDR) 
όπως είχε άλλωστε αποφασισθεί το 
περασμένο έτος. Το εν λόγω ποσό 
αναμένεται να συμβάλλει στην ενί-
σχυση  των συναλλαγματικών αποθε-
μάτων της Κεντρικής Τράπεζας της 
Αργεντινής.  
Παρότι, η Αργεντινή εξήλθε, μερικώς 
από την ύφεση που επιδεινώθηκε στη 
διάρκεια της πανδημίας, η οικονομία 
της εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
πολλές προκλήσεις με ταχεία άνοδο 
του πληθωρισμού (ανέρχεται πλέον 
σε 60%) και 37% του πληθυσμού στο 
όριο της φτώχειας.  

Νέα αναβολή πληρωμής προς τη 
Λέσχη των Παρισίων 
Στις αρχές Ιουνίου, χορηγήθηκε στην 
Αργεντινή νέα αναβολή από τη Λέ-
σχη των Παρισίων σχετικά με 
την  αποπληρωμή χρέους της, ύψους 
2 δισ. δολ., το οποίο θα μπορεί πλέον 
να καταβληθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2024.  
Το θέμα της αναβολής της αποπλη-
ρωμής είχε συζητηθεί  εκτενώς κατά 
την πρόσφατη περιοδεία του προέ-
δρου της Αργεντινής, κ. Fernández, 
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.  
Οι πιστώτριες χώρες της Λέσχης των 
Παρισίων συμφώνησαν στην αναβο-
λή της αποπληρωμής, υπό την προϋ-
πόθεση ότι η κυβέρνηση της Αργε-
ντινής θα συνεχίσει τις μεταρρυθμί-
σεις σε σημαντικούς κλάδους της οι-
κονομίας της και  θα προβεί επίσης 
σε περικοπές, στο πλαίσιο του τελευ-
ταίου προγράμματος που συμφωνή-
θηκε με το ΔΝΤ.  

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 την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 
(EΛΣΤΑΤ), το 2021 υπήρξε σημαντική μεγέθυν-
ση του διμερούς όγκου συναλλαγών, ο οποίος 
ανήλθε  σε 257,4 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξη-
ση της τάξεως 40,5% σε σχέση με το 2020 (183,2 
εκατ. ευρώ), εξέλιξη που οφείλεται τόσο στην 
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών όσο και στην 
παράλληλη αύξηση των εξαγωγών της Αργεντι-
νής προς Ελλάδα.  
Στην υπό εξέταση περίοδο και παρά τις δυσμενείς 
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, οι  ελλη-
νικές εξαγωγές προς την Αργεντινή παρουσίασαν 
αύξηση κατά 137,3% σε σύγκριση με το 2020 και 
ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ (7,02 εκατ. ευρώ το 
2020), ενώ οι εισαγωγές μας από την Αργεντινή 
ανήλθαν σε 240,8 εκατ. ευρώ, έναντι 176,2 εκατ. 
ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση 36,6%.  

 
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 τα ορυκτέλαια αποτέλεσαν το 
σημαντικότερο εξαγωγικό αγαθό της χώρας μας 
προς την Αργεντινή με ποσοστό περίπου 32,15% 
επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ενώ 
το 2020 οι εξαγωγές της κατηγορίας αυτής ήταν 
μηδαμινές. Το 2021, η άσφαλτος πετρελαίου ήταν 

το δεύτερο σημαντικότερο προϊόν στις εξαγωγές 
μας με ποσοστό 24,41%.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021, όπως και το 
2020, απουσιάζει παντελώς η κατηγορία των πα-
ραδοσιακών εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων 
του κλάδου τροφίμων-ποτών, οι τιμές διάθεσης 
των οποίων είναι στην πράξη απαγορευτικές για 
το εδώ ευρύ καταναλωτικό κοινό. Αυτό συμβαί-
νει διότι τα περισσότερα εδώδιμα προϊόντα, κατά 
την εισαγωγή τους στην Αργεντινή, υπόκεινται σε 
υψηλούς δασμούς.  
 
Πίνακας 2: Σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα (σε 
χιλ. ευρώ) και ποσοστό επί συνόλου εξαγωγών 

 Πηγή: IΤC (International Trade Centre) 

 
Από πλευράς εισαγωγών μας από την Αργεντινή, 
τα σημαντικότερα προϊόντα είναι τα εξής: υπο-
λείμματα σογέλαιου, ξηροί καρποί (αραχίδες), 
γαρίδες, εσπεριδοειδή, αχλάδια, κρέατα, φιλέτα 
ψαριών 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 %  

27.10 Ορυκτέλαια  5.363  32,15  

27.13 ‘Άσφαλτος από πετρέλαιο  4.072  24,41  

76.06 Ταινίες & φύλλα από αργίλιο  720  4,31  

08.10 Ακτινίδια  610  3,65  

68.10 Τσιμέντο-Σκυρόδεμα  604  3,62  

24.01 Καπνά ακατέργαστα  557  3,34  

68.02 Πέτρες για οικοδομή  484  2,90  

30.04 Φαρμακευτικά προϊόντα  455  2,72  

84.23 Συσκευές & όργανα ζυγίσεως  441  2,64  

84.38 Μηχανές κατεργασίας κρεάτων 314  1,88 

  2020 2021 

Εξαγωγές 7.026 16.676  

Εισαγωγές 176.205 240.810 

Εμπορικό ισοζύγιο     -169.179      -224.134  

Όγκος Εμπορίου 183.231 257.486 

4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία %  

23.04 Υπολείμματα σογέλαιου  188.621  78,32  

12.02 Αραχίδες  14.000  5,81  

03.06  Γαρίδες  11.952  4,96  

08.05 Εσπεριδοειδή νωπά ή ξερά  8.537  3,54  

27.13 Οπτάνθρακας από πετρέλαιο  5.610  2,32  

02.01 Κρέατα βοοειδών νωπά  1.662  0,69  

08.08 Αχλάδια  1.277  0,53  

03.04 Φιλέτα ψαριών νωπά ή μή  1.265  0,52  

02.02 Κρέατα κατεψυγμένα  1.179  0,48  

03.07 Σουπιές κατεψυγμένες   921  0,38  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Το ελληνικό ακτινίδιο στην αγορά της Αργε-
ντινής  
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
«Delicious Fruits» για την προώθηση του ακτινι-
δίου σε επιλεγμένες αγορές-στόχους τρίτων χω-
ρών (Αργεντινή, Ηνωμ. Αραβ. Εμιράτα και Σαου-
δική Αραβία), πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 
σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες, ει-
δική εκδήλωση παρουσίασης.  
Στην αρχή της εκδήλωσης, ο κ. Στ. Σταυράκος, 
Εμπορικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Ελλά-
δος στο Μπουένος Άιρες μίλησε για τις διμερείς 
εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και  
επεσήμανε τη σταθερή παρουσία ελληνικών ακτι-
νιδίων στην αγορά της Αργεντινής, όπου κατά τα 
τελευταία χρόνια οι ελληνικές εξαγωγές παρου-
σιάζουν αυξητική τάση. 

Από Ελλάδα συμμετείχε στην εκδήλωση, ο συ-
ντονιστής του προγράμματος «Delicious Fruits», 
κ. Κώστας Καλαϊτζίδης, στέλεχος της εταιρείας 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών "Novacert", 
ενώ παρευρέθηκαν επίσης εισαγωγείς τροφίμων 
και εκπρόσωποι  αλυσίδων σουπερμάρκετ της 
Αργεντινής.  
Το 2021, οι εξαγωγές ακτινιδίου από Ελλάδα 
προς την Αργεντινή ανήλθαν σε 610.000 ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση 47% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.  
 
Επέκταση των καταστημάτων χονδρικής  
Τα καταστήματα χονδρικής πώλησης συνεχίζουν 
να επεκτείνονται με ταχείς ρυθμούς σε όλη την 
επικράτεια της Αργεντινής. Ολοένα και περισσό-
τερο τα εν λόγω καταστήματα απευθύνονται στον 
τελικό καταναλωτή, γεγονός που δημιουργεί συν-
θήκες έντονου ανταγωνισμού με τα καταστήματα 
λιανικής, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ο ανεξέλεγκτος 
πληθωρισμός με συνέπεια τη συνεχή μείωση των 
εισοδημάτων των Αργεντινών καταναλωτών. 

Ενημέρωση για τη Συμφωνία ΕΕ-Mercosur 
Πραγματοποιήθηκε στο εθνικό κογκρέσο της Αρ-
γεντινής, στις 23 Ιουνίου, ενημερωτική εκδήλωση 
σχετικά με την συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Η εκδή-
λωση διοργανώθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της 
αρμόδιας επιτροπής του κογκρέσου για θέματα 
της Mercosur και συμμετείχαν εκπρόσωποι της 
Αντιπροσωπείας της ΕΕ και των πρεσβειών των 
χωρών μελών των δύο ενώσεων. Στη συνάντηση, 
ο επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής του κο-
γκρέσου, κ. F. Iglesias, ανέφερε ότι η συμφωνία 
είναι ζωτικής σημασίας από οικονομική και πολι-
τική σκοπιά και τάχθηκε υπέρ της προώθησής 
της. Ο Πρεσβυς της Αντιπροσωπείας της ΕΕ ανέ-
φερε ότι είναι αναγκαία η προώθηση της συμφω-
νίας, ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία, λόγω της 
γεωπολιτικής κατάστασης που επικρατεί.     
Όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των χωρών της 
Mercosur, έχουν υπάρξει διαφωνίες για διάφορα 

θέματα, π.χ. για τη μείωση του κοινού εξωτερι-
κού δασμολογίου της Mercosur. Η κυβέρνηση 
της Αργεντινής έχει εκφράσει επανειλημμένα την 

αντίθεσή της για το ζήτημα αυτό. Εντούτοις, πρό-
σφατα οι Υπουργοί εξωτερικών Βραζιλίας και 
Ουρουγουάης υπέγραψαν (6-6-2022) Κοινή Δή-

λωση, προτείνοντας τη μείωση του. 

ΣΕΛΙΔΑ 3                      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

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

Source:https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
Συνεργασία ΕΕ-Αργεντινής στον κλάδο της 
ενέργειας 
Κατά την τελευταία σύνοδο της Μικτής Επιτρο-
πής ΕΕ-Αργεντινής, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Μπουένος Άιρες, στις 22 Ιουνίου 2022,  συ-
ζητήθηκαν θέματα σχετικά με συνεργασία των 
δύο πλευρών στον τομέα της ενέργειας. Η ΕΕ εν-
διαφέρεται για συνεργασία και συνεκμετάλλευση 
των αποθεμάτων λιθίου της Αργεντινής. Το λίθιο 
χρησιμοποιείται, κατά κύριο λόγο, στην αυτοκι-
νητοβιομηχανία της Ευρώπης.  
Όσον αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
ενδεχομένως η Αργεντινή θα μπορούσε να αποτε-
λέσει τον βασικό προμηθευτή της ΕΕ σε πράσινο 
υδρογόνο. Η κυβέρνηση της Αργεντινής αποδίδει 
μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη αυτής της μορ-
φής ενέργειας και στοχεύει στο να καταστεί η 
Αργεντινή, σε μακροπρόθεσμο διάστημα, εκ των 
μεγαλύτερων παραγωγών πράσινου υδρογόνου 
στον κόσμο. Η Αργεντινή ζήτησε τεχνική βοή-
θεια για την προσέλκυση επενδύσεων σχετικά με 
το πράσινο υδρογόνο. Σημειώνεται και η επένδυ-
ση, συνολικού ύψους 8,4 δισ. δολ., που ανακοι-
νώθηκε από την αυστραλιανή εταιρεία «Fortescue 
Future Industries» σχετικά με την παραγωγή πρά-
σινου υδρογόνου στην επαρχία Río Negro στην 
Παταγονία.  

Σημαντική έλλειψη καυσίμων στην αγορά της 
Αργεντινής 
Κατά το τελευταίο διάστημα, σημαντικές δυσχέ-
ρειες παρατηρούνται σε αρκετούς κλάδους της 
αργεντινής οικονομίας λόγω της έλλειψης καυσί-
μων και της αλματώδους αύξησης της τιμής τους. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μεταφορικές εταιρείες 
πληρώνουν πλέον για καύσιμα το διπλάσιο ποσό 
σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο.  
Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις συγκοινωνιών με 
λεωφορεία ευελπιστούν σε εξεύρεση λύσης πριν 
την περίοδο των διακοπών του Ιουλίου που ανα-
μένεται να υπάρχει αυξημένη κίνηση.   

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Νέα δρομολόγια από το διεθνές αεροδρόμιο 
του Μπουένος Άιρες 
Η κολομβιανή αεροπορική εταιρεία Viva Air   
ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της στην Αρ-
γεντινή με δύο δρομολόγια που θα συνδέουν το 
Μπουένος Άιρες με την πρωτεύουσα της Κολομ-
βίας Μπογκοτά και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της χώρας Μεντεγίν.  Οι εν λόγω  πτήσεις ξεκίνη-
σαν να εκτελούνται από τις 16 Ιουνίου 2022 και 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της αεροπορικής εταιρεί-
ας αναμένεται να μεταφέρουν 130.000 επιβάτες, 
κατά τον πρώτο χρόνο πραγματοποίησης των 
πτήσεων.  
 
Τρίτη φάση του προγράμματος PreViaje 
Στις 29 Ιουνίου ξεκίνησε η τρίτη φάση του προ-
γράμματος PreViaje, σύμφωνα με το οποίο επιδο-
τείται μέρος των εξόδων των Αργεντινών πολι-
τών που επιλέγουν προορισμούς στο εσωτερικό 
της χώρας. Το εν λόγω πρόγραμμα συνέβαλλε 
στην αύξηση του τουρισμού κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας θερινής σεζόν καθώς 32 εκατ. κάτοι-
κοι της χώρας πραγματοποίησαν ταξίδια εντός τη 
Αργεντινής και η τουριστική κίνηση αυξήθηκε 
κατά 44% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  

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

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

     Source:https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

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 
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