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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Σύνοδος κορυφής Αρχηγών κρα-
τών μελών της Mercosur 
Στο πλαίσιο συμπλήρωσης 30 ετών 
από την ίδρυση της Mercosur (Κοινή 
Αγορά του Νότου), πραγματοποιήθη-
κε στις 26 Μαρτίου, μέσω βιντεοδιά-
σκεψης, Σύνοδος κορυφής μεταξύ 
των Αρχηγών κρατών μελών της εν 
λόγω Ένωσης, ενώ συμμετείχαν επί-
σης οι Πρόεδροι της Βολιβίας και της 
Χιλής. Αξίζει να αναφερθεί ότι, η 
Mercosur αποτελεί μια αγορά 300 
εκατ. ατόμων, με συνολική οικονομι-
κή παραγωγή 2,4 τρισ. δολ. 
Αρχικά, ο Πρόεδρος της Αργεντινής, 
κ. Alberto Fernández χαιρέτισε τα 30 
χρόνια ύπαρξης της Ένωσης, ενώ 
επεσήμανε ότι έχουν παραμερισθεί 
αρκετές αντιπαλότητες και πλέον έχει 
επικρατήσει η συνεργασία μεταξύ 
των χωρών μελών της Mercosur.  
Εντούτοις, υπήρξαν διαφωνίες καθώς 
οι ηγέτες της Βραζιλίας, Ουρουγουά-
ης και Παραγουάης διαμαρτυρήθη-

καν για καθυστερήσεις που έχουν 
σημειωθεί όσον αφορά στην υπογρα-
φή οικονομικών συμφωνιών με άλλες 
χώρες. Μετά το 2000 οι τέσσερις χώ-
ρες της Mercosur δεν επιτρέπεται να 
υπογράφουν οικονομικές συμφωνίες 
με τρίτες χώρες χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη των άλλων μελών της 
Ένωσης. Επισημάνθηκε κατά τη Σύ-
νοδο ότι θα έπρεπε να προβλέπεται 
περισσότερη ευελιξία ούτως ώστε τα 
κράτη μέλη της Ένωσης να είναι σε 
θέση να συνάπτουν διμερείς συμφω-
νίες με άλλες χώρες ή Ενώσεις χω-
ρών ανεξάρτητα από τους κανόνες 
της Mercosur.   
Επιπροσθέτως, οι ηγέτες των χωρών 
της Mercosur ανέφεραν ότι πρέπει να 
υπάρξουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για την 
προσέλκυση περισσοτέρων επενδύ-
σεων στις χώρες της Ένωσης, ειδικά 
την περίοδο αυτή, προκειμένου να 
αντισταθμιστούν οι οικονομικές συ-
νέπειες της πανδημίας.   

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

                 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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



Ένα άλλο θέμα που τέθηκε ήταν η επανεξέταση 
του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου (ΚΕΔ) 
της Mercosur, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέ-
λη επιθυμούν την μείωση των προβλεπόμενων 
δασμών.  
Ο Αργεντινός Υπεξ, κ. Felipe Solá, που συμμετεί-
χε επίσης στη Σύνοδο, υπεραμύνθηκε των πολιτι-
κών της Αργεντινής Κυβέρνησης, αναφέροντας 
ότι οι συμφωνίες με τρίτες χώρες θα εξετασθούν 
και επίσης φάνηκε διαλλακτικός σε σχέση με την 
μείωση των δασμών σε πολλά προϊόντα, σε περί-
πτωση που αυτό είναι προς το συμφέρον των χω-
ρών της Ένωσης.  
 
Τρέχουσα οικονομική κατάσταση  
Ο καλπάζων πληθωρισμός και το θέμα του χρέ-
ους αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις με 
τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η Κυβέρνηση  της 
Αργεντινής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εγχώ-
ριων Μέσων Ενημέρωσης, η Κυβέρνηση της χώ-
ρας αναμένεται να αναβάλει τις διαπραγματεύ-
σεις για επίτευξη συμφωνίας με το ΔΝΤ μέχρι τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Η  
οποιαδήποτε συμφωνία ενδεχομένως θα περιλαμ-
βάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και φορολο-
γικές επιβαρύνσεις, γεγονός που θα μπορούσε να 
είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των ποσοστών 
του κυβερνώντος κόμματος στις επερχόμενες ε-
κλογές. Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν θετικά την 
καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων,  εκτιμώ-
ντας ότι μετά τον Οκτώβριο η Κυβέρνηση θα 
μπορέσει να επιδιώξει μια πιο ευνοϊκή συμφωνία 
με το ΔΝΤ.  Εντούτοις, ελλοχεύει ο κίνδυνος πε-
ραιτέρω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστα-
σης, σε βραχυπρόθεσμο διάστημα.  
Η κυβέρνηση Fernandez για να κερδίσει τις εκλο-
γές, θα πρέπει να τονώσει την εγχώρια κατανάλω-
ση μέσω της αύξησης των ονομαστικών μισθών 
σε επίπεδα πάνω από τον πληθωρισμό, ενώ αντί-
θετα η αύξηση των  τιμών των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας θα πρέπει να είναι σε ρυθμό χαμηλότε-
ρο από αυτόν του πληθωρισμού. Παράλληλα, θα 

πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ούτως ώστε 
συγκρατηθεί η συνεχής πτώση της συναλλαγματι-
κής ισοτιμίας.  
Οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης δύνανται να 
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλω-
σης και της ζήτησης για περισσότερες εισαγωγές, 
αλλά και υψηλότερο έλλειμμα λόγω των αυξημέ-
νων επιδοτήσεων.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Ανάπτυξη διμερών εμπορικών σχέσεων Αργε-
ντινής με Βολιβία   
Σε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αρ-
γεντινής, κ. Felipe Sola στη Βολιβία, στις 9 Μαρ-
τίου, υπήρξε συνάντηση με τον Βολιβιανό ομόλο-
γό του κ. Rogelio Mayta, όπου συζητήθηκε η εν-
σωμάτωση της Βολιβίας στην Ένωση Mercosur 
ως πλήρους μέλους. Η Ουρουγουάη και η Παρα-
γουάη έχουν ήδη συμφωνήσει, ενώ στη Βραζιλία 
το θέμα συζητείται στο Κοινοβούλιο.  
O κ. Sola πρότεινε την υπογραφή μιας συμφωνίας 
συνεργασίας και ενσωμάτωσης και συζήτησε την 
εναρμόνιση διαφόρων τομέων των δύο χωρών 
όπως οι υποδομές και η ενέργεια, το άνοιγμα των 
συνόρων, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοι-
νωνική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση της πανδημίας 
κ.α. Ιδιαίτερη μνεία υπήρξε σε συνεργασία που 
θα αφορά στην από κοινού παραγωγή λιθίου, στις 
εξαγωγές, εκ νέου, κρεάτων από την Αργεντινή 
στη Βολιβία (είχαν διακοπεί οι εξαγωγές το 
2014), στην δυνατότητα εξαγωγής οχημάτων και  
αγροτικών προϊόντων προς την Βολιβία και στην 
η συμβολή της Αργεντινής προκειμένου να εξά-
γονται προϊόντα της Βολιβίας μέσω της πλωτής 
οδού Paraguay-Paraná.  
 
Δράσεις  για οικονομία χαμηλού άνθρακα 
Πρόγραμμα με την ονομασία «Επιχειρηματικές 
δράσεις  για οικονομία χαμηλού άνθρακα» πρό-
κειται να υλοποιηθεί στην Αργεντινή σε συνεργα-
σία με επιχειρήσεις που προέρχονται από κράτη 
μέλη της ΕΕ.  
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Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει επιδοτήσεις 
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και υποστηρικτών δράσεων, ενώ 
οι επιδοτήσεις μπορούν να δοθούν τόσο σε επι-
χειρήσεις από την ΕΕ όσο και σε εταιρείες από 
τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.  
 
Αύξηση των τιμών των νέων οχημάτων  
Οι τιμές των καινούργιων οχημάτων στην Αργε-
ντινή παρουσίασαν αύξηση κατά 7,1% το Φε-
βρουάριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η 
αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη - της τάξεως του 
47,6% - συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2020, 
γεγονός που δείχνει ότι η αντιμετώπιση του πλη-
θωρισμού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις της Κυβέρνησης.  
 
Συνάντηση με τον Υπουργό Δημοσίων Έργων 
της Αργεντινής  
Στις 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
της Πρέσβεως της Ελλάδος, κας Ελισσάβετ Φω-
τιάδου, με τον Υπουργό Δημοσίων Έργων της 
Αργεντινής, κ. Gabriel Katopodis. Στη συνάντηση 
παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Φώτης Φιλέντας, 
Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ και ο κ. Σταύρος 
Σταυράκος, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄. Σημειώνεται 
ότι, ο κ. Katopodis βρίσκεται στη θέση του      
Υπουργού Δημοσίων Έργων από το Νοέμβριο 
2019, όταν ανέλαβε τη Διακυβέρνηση της Αργε-
ντινής, το Κυβερνών κόμμα του Προέδρου κ. Fer-
nández. 
Κατά τη συνάντηση, έγινε αναφορά στην παρου-
σία των ελληνικών εταιρειών στην Αργεντινή με 
λεπτομερή περιγραφή των επενδύσεων που έχουν 
υλοποιήσει επιχειρήσεις από τη χώρα μας τα τε-
λευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν πε-
ριπτώσεις εταιρειών που έχουν εκτελέσει έργα 
στις ΑΠΕ, σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, στον τομέα τηλεπικοινωνιών κτλ.  
Οι ανωτέρω δραστηριότητες ελληνικών εταιρειών 
που έχουν ήδη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της το-
πικής αγοράς, αποτελούν θετικό παράδειγμα για 

τη διείσδυση σε μια αγορά η οποία στο μέλλον, 
λόγω του φυσικού παραγωγικού της πλούτου αλ-
λά και των αναγκών της σε υποδομές, θα παρου-
σιάσει νέες ευκαιρίες.  
Ο κ. Katopodis δεσμεύτηκε για τη συνδρομή των 
Αρχών της χώρας και διευκόλυνση των δράσεων 
των ελληνικών εταιρειών που επιθυμούν να εκτε-
λέσουν έργα υποδομών στην Αργεντινή.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 

Σημαντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ 
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αυξήθηκε κατά 
64% το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. Οι ΑΠΕ πλέον αποτελούν την τρίτη σημα-
ντικότερη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Αργεντινή. Καθόλη τη διάρκεια του 2020, η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
(μεταξύ των οποίων η αιολική και η ηλιακή)    
ανήλθε σε 12.734 GWh και κάλυψε περίπου το 
10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη χώρα. 
Ο τομέας των ΑΠΕ παρουσιάζει ιδιαίτερη δυνα-
μική στην Αργεντινή και η περαιτέρω ανάπτυξη 
τους αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση 
της χώρας.  Ολοένα και περισσότερες ξένες επι-
χειρήσεις επιθυμούν να επενδύσουν στον εν λόγω 
τομέα και υποβάλλουν προσφορές όταν προκη-
ρύσσονται  σχετικοί διαγωνισμοί.  
Σημειώνεται ότι εταιρείες από τη χώρα μας έχουν 
ήδη υλοποιήσει έργα στον κλάδο των ΑΠΕ στην 
Αργεντινή. 

 
Βελτίωση των υποδομών στο δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας  
Σε ανακοίνωση της εταιρείας διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας «Eden», αναφέρεται ότι ολοκληρώ-
θηκαν έργα, αξίας 328 εκατ. πέσος Αργεντινής 
που αφορούν στη βελτίωση των υπηρεσιών και 
των δικτύου διανομής σε περιοχές που βρίσκο-
νται στο βόρειο τμήμα του Μπουένος Άιρες.  
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 

Διαγωνισμός για την εκμετάλλευση της πλω-
τής οδού Paraguay-Paraná 
Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών 
της Αργεντινής, συγκροτήθηκε «Επιτροπή σχε-
διασμού και παρακολούθησης του διαγωνισμού 
που αφορά στην πλωτή οδό Paraguay-Paraná».  Ο 
ρόλος της επιτροπής αυτής θα είναι η διασφάλιση 
της διαφάνειας κατά τη διαδικασία προετοιμασίας 
του διαγωνισμού που αφορά σε εργασίες βυθοκό-
ρησης και επανασχεδιασμού της πλωτής οδού 
Paraguay-Paraná (του τμήματος που διασχίζει την 
Αργεντινή).  
Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της Αργεντι-
νής (περίπου 70%) διακινούνται προς άλλες χώ-
ρες της Λατινικής Αμερικής μέσω της Paraguay-
Paraná. Μέσω της πλωτής οδού, η οποία έχει συ-
νολικό μήκος 3.442 χλμ., γίνεται η σύνδεση του 
περιφερειακού εμπορίου μεταξύ των χωρών της 
Mercosur και του υπόλοιπου κόσμου.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Η Κίνα παραμένει ο κύριος προορισμός για τις 
εξαγωγές βόειου κρέατος της Αργεντινής 
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Προώθη-
σης βόειου κρέατος Αργεντινής (IPCVA), το 
πρώτο δίμηνο του 2021, περίπου 69.700 τόνοι 
κατευθύνθηκαν στην Κίνα, η οποία παραμένει 
στην πρώτη θέση μεταξύ των εξαγωγικών αγο-
ρών. Στη δεύτερη θέση ήταν το Ισραήλ με 7.400 
τόνους και στην τρίτη θέση η Χιλή, στην οποία 
εξήχθησαν 5.200 τόνοι. Εντούτοις, η έκθεση του 
IPCVA αναφέρει ότι έχει μειωθεί κατά 20% η 
μέση τιμή εξαγωγής την περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2021 σε σύγκριση με το ίδιο διά-
στημα του προηγούμενου έτους.  
Οι εξαγωγές βόειου κρέατος αποτελούν ένα από 
τα σημαντικότερα εξαγωγικά αγαθά της Αργεντι-
νής και οι εξαγωγές σε ετήσια βάση ανέρχονται 
σε περίπου 920.000 τόνους.  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Ενίσχυση των επιχειρήσεων στον τουρισμό 
Το Υπουργείο Τουρισμού και Αθλητισμού της 
Αργεντινής ανακοίνωσε μέτρα ενίσχυσης των  
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο του τουρισμού. Συγκεκριμένα, τουριστικές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δύνανται να λά-
βουν δάνεια, έως 4 εκατ. πέσος, με μηδενικό επι-
τόκιο από την τράπεζα Nación.  
 
Ματαίωση όλων των πτήσεων από Βραζιλία, 
Χιλή και Μεξικό 
Η Κυβέρνηση της Αργεντινής αποφάσισε την  
αναβολή όλων των πτήσεων από τη Βραζιλία, τη 
Χιλή και το Μεξικό, μετά την 27η Μαρτίου, λό-
γω της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας και 
της εμφάνισης παραλλαγμένων στελεχών του νέ-
ου κορωνοϊού στις συγκεκριμένες χώρες.  
Επιπροσθέτως, θα εφαρμοστούν διάφορα άλλα 
μέτρα,  όπως για παράδειγμα τεστ ταχείας ανί-
χνευσης  και υποχρεωτική απομόνωση για τους 
επιβάτες πτήσεων που επιστρέφουν σε διάφορα 
αεροδρόμια της  Αργεντινής από το εξωτερικό, 
ενώ τα ίδια μέτρα μπορεί να εφαρμοστούν για 
πολίτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς εντός της 
επικράτειας της χώρας.  

 Source:https://www.mdzol.com/dinero/2021/2/16/la-dem 

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

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