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Οικονομικές εξελίξεις στην Αργεντινή
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αντιπροσωπείας της ΕΕ, τους πρώτους
μήνες του 2021, το δημοσιονομικό
έλλειμμα της Αργεντινής ήταν το χαμηλότερο των τελευταίων πέντε
ετών. Σε αυτό συνέβαλλε κυρίως η
συγκράτηση των δημοσιονομικών
δαπανών και η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους με τους ομολογιούχους, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των
εκροών κεφαλαίου.
Η βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης αναμένεται να οδηγήσει,
βραχυπρόθεσμα, σε σταθεροποίηση
της οικονομίας της Αργεντινής και
σαφώς αποτελεί θετικό μήνυμα προς
το ΔΝΤ ενόψει και των διαπραγματεύσεων της Κυβέρνησης της Αργεντινής για ρύθμιση του χρέους.

Εντούτοις, αρκετοί οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι η δημοσιονομική
κατάσταση θα επιδεινωθεί αργότερα
λόγω του αντίκτυπου των περιοριστικών μέτρων, των υψηλών δαπανών
για την αντιμετώπιση του δεύτερου
κύματος της πανδημίας Covid-19 καθώς επίσης της οικονομικής επιβάρυνσης που θα επιφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Καθυστέρηση αποπληρωμής της
οφειλής στην Λέσχη των Παρισίων
Ο Υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής, κ. Guzmán, ανακοίνωσε ότι
επετεύχθη συμφωνία με την Λέσχη
των Παρισίων για την καθυστέρηση
αποπληρωμής ποσού 2,4 δισ. δολ.
ΗΠΑ που θα έπρεπε να καταβληθεί
τον προσεχή Ιούλιο. Η Αργεντινή θα
καταβάλει άμεσα 430 εκατ. δολ. και
μεταγενέστερα το υπόλοιπο ποσό.

Επιμέλεια - Σύνταξη:
Σταύρος Σταυράκος
Γραμματέας ΟΕΥ A΄

Source:https://twitter.com/gcba/status/1131588828748238849/photo/1
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΟ
Εμπορικό πλεόνασμα για την Αργεντινή
Το 2020, ο όγκος εμπορικών συναλλαγών της
Αργεντινής ανήλθε σε 97,24 δισ. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας μείωση κατά 14,9% σε σχέση με το
2019. Καθόλη τη διάρκεια του 2020, οι εξαγωγές
ήταν 54,88 δισ. δολ., ενώ οι εισαγωγές ήταν
42,35 δισ. δολ. και υπήρξε εμπορικό πλεόνασμα
12,53 δισ. δολ. Οι βασικότεροι εμπορικοί εταίροι
της Αργεντινής το περασμένο έτος ήταν η EE,
Βραζιλία, η Κίνα και οι ΗΠΑ.
Οι περισσότερες εξαγωγές της Αργεντινής κατευθύνθηκαν στις άλλες χώρες της Mercosur (18,2%
των συνολικών εξαγωγών), ενώ προς τις χώρες
της ΕΕ ανήλθαν σε 6,7 δις δολ. καθιστώντας την
ΕΕ, το δεύτερο σημαντικότερο προορισμό των
αργεντινών εξαγωγών (12,2% των συνολικών
εξαγωγών). Οι εισαγωγές από την ΕΕ ήταν 6,6 δις
δολ. παρουσιάζοντας εμπορικό πλεόνασμα 100
εκατ. δολ. για την Αργεντινή.
Το περασμένο έτος, τα δημητριακά αποτέλεσαν
το σημαντικότερο εξαγωγικό αγαθό της Αργεντινής με εξαγωγές, αξίας 8,9 δισ. δολ. (16,2% των
εξαγωγών), ενώ η κατηγορία των μηχανημάτων
ήταν στην πρώτη θέση των εισαγωγών με αξία
6,4 δισ. δολ. (15,1% επί των συνόλου των εισαγωγών).
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κέρδη μέχρι 5 εκατ. πέσος, τα κέρδη μεταξύ 5-50
εκατ. πέσος θα φορολογούνται με 30%, ενώ για
τα κέρδη άνω των 50 εκατ. πέσος, ο φορολογικός
συντελεστής θα είναι 30%.
Συμφωνία για τις εξαγωγές κρέατος
Η κυβέρνηση της Αργεντινής και οι εξαγωγείς
κρέατος κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις
εξαγωγές βοείου κρέατος. Αυτή η συμφωνία έχει
δύο βασικές πτυχές, η μία συνδέεται με τη διανομή κρέατος στην εγχώρια αγορά και η άλλη με το
σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, ιδίως εκείνων
που προορίζονται για την Κίνα. Όσον αφορά το
εγχώριο εμπόριο, η ABC Exporters Consortium
θα προσφέρει συνολικά 12 χιλ. τόνους κρέατος
που θα πωληθούν σε σχετικά χαμηλές τιμές στα
σούπερ μάρκετ και σε στρατηγικά σημεία.
Σχετικά με τις εξαγωγές, υπάρχουν αρκετά ασαφή
σημεία και το επόμενο διάστημα θα εξεταστούν
οι πωλήσεις σε αγορές του εξωτερικού, οι οποίες
θα έχουν κάποιους περιορισμούς. Οι εταιρείες θα
δύνανται να εξάγουν τον Ιούνιο και Ιούλιο το
ήμισι της ποσότητας σε σύγκριση με τους ίδιους
μήνες το 2020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Νέος νόμος για τη φορολόγηση εταιρειών
Η κυβέρνηση της Αργεντινής προέβη στην τροποποίηση του νόμου που αφορά στην φορολόγηση των επιχειρήσεων και πλέον προβλέπονται
τρεις νέοι κλιμακωτοί συντελεστές με βάση το
επίπεδο των φορολογητέων καθαρών εσόδων.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται συντελεστής 25% για

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

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

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Επένδυση σχετικά με εξόρυξη λιθίου
Η κινεζική εταιρεία Ganfeng Lithium ανακοίνωσε νέα επένδυση, ύψους 580 εκατ. δολ. ΗΠΑ στη
Salta, στη βορειοδυτική Αργεντινή. Υπολογίζεται
ότι η εν λόγω επένδυση που αφορά σε εξόρυξη
λιθίου θα δημιουργήσει 4.000 άμεσες και έμμεσες
θέσεις εργασίας, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία της Salta.
Επιπλέον, το συγκεκριμένο επενδυτικό έργο θα
τροφοδοτείται με ηλιακή ενέργεια μέσω της κατασκευής ενός γειτονικού φωτοβολταϊκού πάρκου, με ισχύ περίπου 130 MW.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σημαντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αυξήθηκε κατά
64% το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος. Οι ΑΠΕ πλέον αποτελούν την τρίτη σημαντικότερη 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 ενέργειας στη χώρα.

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

Ο τομέας των ΑΠΕ παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική στην Αργεντινή και η περαιτέρω ανάπτυξη
τους αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση
της χώρας. Ολοένα και περισσότερες ξένες επιχειρήσεις επιθυμούν να επενδύσουν στον εν λόγω
τομέα και υποβάλλουν προσφορές όταν προκηρύσσονται σχετικοί διαγωνισμοί. Σημειώνεται
ότι, εταιρείες από τη χώρα μας έχουν ήδη υλοποιήσει επιτυχώς έργα στον κλάδο των ΑΠΕ στην
Αργεντινή.
Αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου στην
Αργεντινή
Στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου (Plan Gas.Ar)
της Κυβέρνησης της Αργεντινής που προβλέπει
αύξηση της παραγωγής κατά 30 δισ. κυβικά μέτρα σε διάστημα τεσσάρων ετών, η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου YPF ανακοίνωσε αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου
κατά 20% σε σχέση με τους πρώτους μήνες του
2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραγωγή
ανέρχεται πλέον σε 117 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου την ημέρα.

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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Μεγάλο ενδιαφέρον για πραγματοποίηση ταξιδιού από τους Αργεντινούς
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων Airbnb, το 61% των συμμετεχόντων
ανέφερε ότι έχει πρόθεση να ταξιδέψουν. Περίπου 10% των Αργεντινών ερωτηθέντων έχουν
ήδη κάνει κράτηση για κάποιο ταξίδι και το 22%
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ταξίδι εντός του
τρέχοντος έτους.
Όσον αφορά στους προορισμούς, σχεδόν οι μισοί
από τους ερωτηθέντες (49%) επιδιώκουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μόλις βελτιωθεί η υγειονομική κατάσταση σχετικά με την πανδημία. Οι
προτιμώμενοι προορισμοί είναι άλλες χώρες της
Νότιας Αμερικής καθώς επίσης η Ευρώπη. Σημειώνεται ότι, η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο δημοφιλών ευρωπαϊκών προορισμών
για τους Αργεντινούς ταξιδιώτες.
Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έρευνα, μεγάλο
είναι το ποσοστό των Αργεντινών που δεν θέλουν
να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες λόγω της πανδημίας και προτιμούν εσωτερικούς προορισμούς.

Source:https://www.eleconomistaamerica.com.ar/socied
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2021*
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

