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Παρά την περιοριστική πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση της Αργεντινής κατά το 

παρελθόν έτος, οι εξαγωγές της Ε.Ε. προς την χώρα της Νοτίου Αμερικής σημείωσαν αύξηση 

της τάξης του 11% εντός του 2015, διαμορφούμενες στα 9,1 δις ευρώ. Άνοδο της τάξης του 

6,5% σημείωσαν και οι εισαγωγές της Ε.Ε. από την Αργεντινή (8,2 δις ευρώ κατά το 2015). Η 

Ε.Ε. διατηρεί πλεονασματικό ισοζύγιο έναντι της Αργεντινής, έστω και σχετικά περιορισμένο 

(0,9 δις ευρώ έναντι 0,5 δις ευρώ το 2014 και 1,9 δις ευρώ κατά το 2013). 

Η επίτευξη εμπορικού πλεονάσματος της Ε.Ε. έναντι της Αργεντινής το 2013-2015 είναι 

ένα φαινόμενο, το οποίο συνδέεται πρωτίστως με τις παρενέργειες της αντιφατικής πολιτικής της 

Αργεντινής και, κατά δεύτερο λόγο, με τις συνέπειες της κρίσης χρέους στην Ε.Ε. Ταυτόχρονα, 

η διαμορφωθείσα κατάσταση υποκρύπτει μια “διχοτομημένη” πραγματικότητα, καθώς είναι 

εμφανής η εκτροπή εμπορίου προς όφελος των μεγάλων αλλοδαπών εταιρειών (ιδίως εκείνων με 

παρουσία και/ή παραγωγική δραστηριότητα στην Αργεντινή) και εις βάρος των μικρότερων 

“παικτών” οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της χώρας ενώ δέχονται 

όλο το βάρος των γραπτών και άγραφων περιορισμών της ως προς το εισαγωγικό εμπόριο. 

Σημαντικότεροι προμηθευτές της Αργεντινής από την Ε.Ε. κατά το 2015 ήταν η Γερμανία, 

η Γαλλία και η Ιταλία και  σημαντικότεροι πελάτες η Ισπανία, η Γερμανία και η Ολλανδία.  

Αναλυτικότερα:  

Η Γερμανία εξάγει αυτοκίνητα, μέρη και μηχανές αυτών, φάρμακα και εμβόλια, διάφορα 

βιομηχανικά και χημικά προϊόντα. Εισάγει κυρίως μετάλλευμα χαλκού και δευτερευόντως 

οχήματα (φορτηγάκια Mercedes-Benz), ασήμι, βοδινό κρέας, δέρματα και ορυκτέλαια. 

Η Γαλλία εξάγει αυτοκίνητα, μέρη και μηχανές αυτών, αρώματα, φάρμακα και 

καλλυντικά. Εισάγει ζωοτροφές σόγιας, ορυκτέλαια, μύδια, σογιέλαιο, ηλιέλαιο και αντιγόνα για 

εμβόλια. 



Η Ιταλία εξάγει μέρη αυτοκινήτων, φάρμακα, εμβόλια, ψυκτικά μηχανήματα, ανυψωτικά 

μηχανήματα, μηχανές συσκευασίας, σωλήνες αλουμινίου και ηλεκτροκινητήρες (γεννήτριες). 

Εισάγει κυρίως ζωοτροφές σόγιας, βιοντίζελ, ορυκτέλαια και οστρακοειδή. 

Η Ισπανία εξάγει μέρη αυτοκινήτων, δοκούς από σίδηρο και χάλυβα, ηλεκτρικούς πίνακες 

οικιακής χρήσης, αρώματα, βιβλία και έντυπο υλικό, κακάο, συστατικά απορρυπαντικών 

(sodium sulfate), ηλεκτρόδια χαλκού για καυστήρες. Εισάγει βιοντίζελ, ζωοτροφές σόγιας, 

ορυκτέλαια, οστρακοειδή και μεταλλεύματα χαλκού.  

Η Ολλανδία εξάγει σχεδόν αποκλειστικά ορυκτέλαια. Εισάγει κυρίως ζωοτροφές σόγιας 

και βιοντίζελ. 

Η Μεγάλη Βρετανία εξάγει πολύτιμα μέταλλα και πλατίνα, αυτοκίνητα (BMW, Mini 

Cooper, Range Rover), ουίσκι, παρασκευάσματα διαγνωστικών εργαστηρίων και φάρμακα. 

Εισάγει κυρίως ζωοτροφές σόγιας και δευτερευόντως λοιπές ζωοτροφές, ορυκτέλαια, καλαμπόκι 

και κρασί. 

Το Βέλγιο εξάγει αμινοξέα για συμπληρώματα διατροφής (μεθιονίνη), αυτοκίνητα 

(Volkswagen, Ford, Volvo), προϊόντα σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου, χαρτί εκτύπωσης και 

πολυαιθυλένιο. Εισάγει ζωοτροφές σόγιας, βιοντίζελ, κριθάρι, μετάλλευμα μολύβδου και καπνό. 

Η Σουηδία εξάγει ποικιλία βιομηχανικών προϊόντων όπως τηλεφωνικές συσκευές, μέρη 

αυτοκινήτων, προϊόντα χάρτου, πολυαιθυλένιο, μέρη σκαφτικών μηχανημάτων, μπουλντόζες. 

Εισάγει κυρίως κρασί και μήλα. 

Η Αυστρία εξάγει κυρίως ράγες σιδηροδρόμων και δευτερευόντως γεννήτριες εσωτερικής 

καύσης, μηχανές εκτύπωσης και ορούς. Εισάγει κυρίως γεννήτριες εσωτερικής καύσης και αυγά. 

Η Ιρλανδία εξάγει κυρίως ορούς και φάρμακα. Εισάγει πρωτίστως σόγια και 

δευτερευόντως αιθέρια έλαια λεμονιού. 

Η Φινλανδία εξάγει χαλκό για χάραξη νομισμάτων, κινητά τηλέφωνα, χαρτί εκτύπωσης 

εφημερίδων/περιοδικών και μηχανές φορτοεκφόρτωσης. Εισάγει κυρίως χαλκομετάλλευμα και 

δευτερευόντως κρασί και παρασκευές ενζύμων. 

Η Πολωνία εξάγει λάμπες αλογόνου, πυρίμαχα τούβλα και πλακάκια, μέρη αυτοκινήτων, 

δοκούς από σίδηρο και χάλυβα, μέρη κλιματιστικών και καθίσματα αυτοκινήτων μεταξύ άλλων 

βιομηχανικών προϊόντων. Εισάγει κυρίως σόγια και δευτερευόντως καλαμπόκι, φιστίκια και 

ορυκτέλαια. 



Η Δανία εξάγει λακτοβάκιλους για παρασκευή τροφίμων, ένζυμα, διάφορα φάρμακα, 

πρωτεΐνη γάλακτος, και βοηθήματα ακοής (ακουστικά). Εισάγει κυρίως σόγια και 

δευτερευόντως λοιπές ζωοτροφές και κρασί. 

Η Τσεχία εξάγει κυρίως ανταλλακτικά και μέρη αυτοκινήτων, καθώς και ηλεκτρολογικό 

και μηχανολογικό εξοπλισμό (κυρίως μέρη κλιματιστικών). Εισάγει κυρίως κιβώτια ταχυτήτων 

(Volkswagen) και δευτερευόντως ζωοτροφές (όχι σόγιας) και καλαμπόκι. Γενικά, στις διμερείς 

σχέσεις κυριαρχεί ο κλάδος της αυτοκίνησης. 

Η Ουγγαρία εξάγει ηλεκτροκινητήρες, τηλεφωνικές συσκευές, χειρουργικό εξοπλισμό, 

ακτινολογικά μηχανήματα και μηχανές αυτοκινήτων. Κυριότερος εισαγωγέας ουγγρικών 

προϊόντων είναι η Volkswagen Argentina. Εισάγει κυρίως φυστίκια, φάρμακα (παυσίπονα), 

καλαμπόκι, μέρη τηλεοράσεων και ιχθυηρά (βακαλάος). 

Η Πορτογαλία εξάγει κυρίως φελλούς (προϊόν για το οποίο είναι γνωστή) για την 

οινοποιία και δευτερευόντως αυτοκίνητα. Κυριότερος εισαγωγέας των εν λόγω αυτοκινήτων 

είναι ξανά η Volkswagen Argentina. Εισάγει κυρίως φασόλια και δευτερευόντως βοδινά 

δέρματα και καπνό. 

Η Σλοβακία εξάγει κυρίως αυτοκίνητα, μέρη και ανταλλακτικά τους, μπουλόνια και 

τηλεφωνικές συσκευές. Εισάγει περιορισμένες ποσότητες φυστικιών. 

Η Λιθουανία εξάγει σχεδόν κατ’αποκλειστικότητα νιτρικά και θειούχα λιπάσματα. 

Εισάγει σχεδόν αποκλειστικά σόγια. 

Η Ρουμανία εξάγει κυρίως νιτρικά λιπάσματα και δευτερευόντως μηχανήματα 

καλουπώματος ελαστικών (Renault Argentina) και οικιακές θερμάστρες. Εισάγει βασικά σόγια 

και δευτερευόντως αγωγούς (σωλήνες). 

Η Λετονία εξάγει σχεδόν αποκλειστικά ορυκτέλαια και εισάγει σόγια και κριθάρι. 

Η Σλοβενία εξάγει ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές (Philips Argentina), μέρη κινητήρων 

και φώτα αυτοκινήτων (κυρίως για John Deere Argentina, Peugeot/Citroen και Volkswagen 

Argentina) καθώς και υαλοβάμβακα. Εισάγει σόγια, ορυκτέλαια και φιλέτα ψαριών. 

Το Λουξεμβούργο εξάγει φύλλα σιδήρου και χάλυβα, μέρη εργαλείων, ενδιάμεσα 

βιομηχανικά προϊόντα σιδήρου και ατσαλένιες δοκούς. Εισάγει μικρές ποσότητες ορυκτελαίων, 

βοδινού κρέατος και κρασιού. 

Η Βουλγαρία εξάγει ηλεκτρικές ασφάλειες, ρουλεμάν και τίλιο. Εισάγει σχεδόν 

αποκλειστικά χαλκό (μετάλλευμα). 



Η Μάλτα εξάγει υφάσματα, ηλεκτρονικά κυκλώματα και αδιάβροχα υφάσματα. Εισάγει 

περιορισμένες ποσότητες ορυκτελαίων και άμυλο καλαμποκιού. 

Η Εσθονία εξάγει τηλεφωνικές συσκευές, λίπασμα από τύρφη και μικροβιολογικά 

παρασκευάσματα. Εισάγει κριθάρι, κράματα σιδήρου, κρασί και φυστίκια. 

Η Κροατία εξάγει φύλλα αλουμινίου και καλούπια γυαλιού. Εισάγει δέρματα και σόγια. 

Τέλος, η Κύπρος εξάγει μικρές ποσότητες αρμών σωλήνων (φλάντζες) και μηχανισμών 

ανυψωτικών μηχανημάτων. Εισάγει εξοπλισμούς για πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου-φυσικού 

αερίου και σόγια. 

 

Παρατηρούμε ότι, όπως και για την χώρα μας, οι εξαγωγές προς την Αργεντινή 

συνίστανται βασικά σε βιομηχανικά προϊόντα, ενώ οι εισαγωγές σε πρωτογενή. Πολύ μεγάλο 

ειδικό βάρος στο διμερές εμπόριο κατέχουν επίσης η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια και τα 

προϊόντα σόγιας. 
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