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Οι ισπανικές εταιρείες εν αναμονή των εξελίξεων των διαπραγματεύσεων 

μεταξύ Αργεντινής και ΔΝΤ 

 

Οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησε η Αργεντινή με το ΔΝΤ, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

μια ευέλικτη πιστωτική γραμμή που να ανέρχεται στα 30 δισ. δολ. ΗΠΑ, για να 

σταθεροποιήσει το πέσο και να αποφύγει την κλιμάκωση της κρίσης, ενέχει τον κίνδυνο 

μιας νέας οικονομικής συρρίκνωσης και προβλημάτων στην οικονομία, στην οποία οι 

ισπανικές επιχειρήσεις έχουν σημαντική παρουσία τόσο στον τομέα ανταλλαγής αγαθών 

όσο και στον τομέα των επενδύσεων.  

Η Ισπανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής στη χώρα, μετά τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, με επενδύσεις που φτάνουν τα  5,824 εκ. ευρώ. Το 2010 ήταν η χρονιά που οι 

επενδύσεις σημείωσαν το μεγαλύτερο ποσό των 9,150 εκ. ευρώ, ενώ αργότερα 

μειώθηκαν λόγω της νομικής ανασφάλειας που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της 

κυβέρνησης της κας Cristina Fernadez de Kirchner. Η πιο σημαντική αποχώρηση εκείνη 

την περίοδο ήταν αυτή της μεγάλης ισπανικής εταιρείας ενέργειας Repsol. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 300 ισπανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

της Αργεντινής σε μια πληθώρα τομέων, εκ των οποίων οι 16 είναι εισηγμένες στον 

χρηματιστηριακό δείκτη Ibex της Ισπανίας, όπως η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica, 

η τράπεζα Santander, η τράπεζα BBVA, η εταιρία ενέργειας Gas Natural, ο όμιλος 

διανομής Día ή οι ασφαλιστικές εταιρείες Mapfre και Prosegur. Η ανακοίνωση της 

έναρξης των διαπραγματεύσεων με το ΔΝΤ είχε ως αποτέλεσμα οι Ισπανοί επενδυτές 

και οι εταιρείες να παρακολουθούν στενά τη διαδικασία και να αναμένουν τις εξελίξεις.    

Όσον αφορά το εμπόριο μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, το άθροισμα των εξαγωγών 

και των εισαγωγών έφτασε τα 2,872 εκ. ευρώ. Οι πωλήσεις αγαθών προς την Αργεντινή 

ανήλθαν σε 1,286 εκ. ευρώ στο τέλος του 2017, αύξηση κατά 14,8%, ενώ οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 3,9%, ήτοι 1,585 εκ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί σε έλλειμμα 299 εκ. 

ευρώ για την Ισπανία. Από το 2008 και το ξέσπασμα της κρίσης, το ισοζύγιο ήταν 

ελλειμματικό για την Ισπανία, εκτός από το 2014, όταν σημείωσε πλεόνασμα 43 εκ. 

ευρώ. 
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Ανά τομέα, οι δύο σημαντικότεροι για τις ισπανικές εταιρείες είναι τα κεφαλαιουχικά 

αγαθά, με 500,7 εκ. ευρώ και οι ημιακατέργαστα αγαθά  (χαρτί, κεραμικά ή μέταλλα), με 

370,7 εκ. ευρώ.  Οι εξαγωγές της Αργεντινής είναι κυρίως στον τομέα των τροφίμων 

(μεταξύ άλλων σόγια, θαλασσινά και κρέας) που έκλεισαν το 2017 με 1,267 εκ. ευρώ 

(80% του συνόλου). Οι εξαγωγές στην Αργεντινή αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,5% των 

πωλήσεων ισπανικών προϊόντων. 

Η έγκριση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ζώνης Ελεύθερου 

Εμπορίου Λατινικής Αμερικής (Mercosur) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει 

προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2018, θα επιτρέψει την εξάλειψη των 

δασμών που εμποδίζουν την είσοδο ισπανικών προϊόντων στη χώρα. 

 


