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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (Στατιστικά στοιχεία 2015) 

 

 

Πρωτογενές Δημοσιονομικό Έλλειμμα  - 4,7 % του Α.Ε.Π. (+6,8 % το 2010)  

Ρυθμός ανάπτυξης (αύξηση ΑΕΠ)     0,4 % (2011: 8,9%, 2011: 3,5%) 

Σύνθεση ΑΕΠ Αργεντινής  Πρωτογενής τομέας 10,5%, Δευτερογενής τομέας 29,1%,  Τριτογενής 

τομέας 60,4% 

Πληθωριστικός δείκτης  26,9% (τρίτος υψηλότερος παγκοσμίως μετά από 

    Βενεζουέλα και Ουκρανία)  

Δείκτης ανεργίας  7,6 % 

ΑΕΠ κατά κεφαλή  22.400 $ ΗΠΑ = 20.180 € 

Κάτω από το όριο φτώχειας  30% του πληθυσμού 

Άμεσες Αλλοδαπές Επενδύσεις  125,9 δις $ ΗΠΑ= 113,4 δις €-σωρρευτικά 

Εξέλιξη Βιομηχανικής Δραστηριότητας + 0,3 % 

Εξωτερικό Χρέος  147 δις $ ΗΠΑ =  132,4 δις €  

Δημόσιο Χρέος (ως ποσοστό ΑΕΠ) 45,8 % 

Αποθεματικά Ξένου Συναλλάγματος 28,22 δις $ ΗΠΑ, 31/12/2015 (31/12/2012:43,25 δις $)  

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -  10,17 δις $ ΗΠΑ (2012: +107 εκ. $ ΗΠΑ)  

Εμπορικό Ισοζύγιο   + 5,39 δις $ ΗΠΑ (0,93 % του ΑΕΠ)  

Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Προϊόντα σόγιας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, οχήματα, 

      καλαμπόκι, σιτάρι 

Κύριοι Πελάτες    Βραζιλία (20,5%), Κίνα (6,6%), Η.Π.Α. (5,7%),  

                                                                  Χιλή (4,2%)   

Κυριότερες εισαγωγές   Μηχανήματα, οχήματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο,  

      οργανικά χημικά, πλαστικά 

Κύριοι Προμηθευτές   Βραζιλία (22,1%), Κίνα (16,2%), Η.Π.Α. (13,8%),  

                                                                  Γερμανία (5,4%), Βολιβία (4,2%) 

 

Φυσικοί Πόροι: Η Αργεντινή είναι ιδιαίτερα πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδίως σε ότι αφορά στα 

μεταλλεύματα και στην ενέργεια. Κατατάσσεται 6
η
 παγκοσμίως ως προς τα κοιτάσματα 

μεταλλευμάτων (μετά την Κίνα, το Περού, τις Φιλιππίνες, τη Βραζιλία και τη Χιλή). Διαθέτει 
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σημαντικά κοιτάσματα χρυσού (κατατάσσεται 13
η
 παγκοσμίως, με προοπτική ανόδου στην 4

η
 

με 6
η
 θέση εντός δεκαετίας), ποτάσιου (προοπτική ανόδου στην 4

η
 - 6

η
 θέση), ασημιού (13

η
 με 

προοπτική ανόδου στην 2
η
 - 3

η
 θέση), βορικού οξέος (2

ος
 παραγωγός παγκοσμίως), λιθίου (4

η
 

παραγωγός παγκοσμίως με προοπτική ανόδου στην 1
η
 - 2

η
 θέση), χαλκού (17

η
 με προοπτική 

ανόδου στην πρώτη δεκάδα), ψευδάργυρου, ουρανίου, φωσφάτων και σιδήρου.  

Η Αργεντινή είναι η τρίτη σημαντικότερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στη Λατινική Αμερική, 

μετά το Μεξικό και τη Βενεζουέλα. Διαθέτει τα τέταρτα σημαντικότερα αποθεματικά της 

περιοχής μετά το Μεξικό, τη Βενεζουέλα και τη Βραζιλία. Έχει εξακριβωμένα αποθέματα 2 δις 

βαρελιών αργού και πολλά δυνητικά ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα, κυρίως υπεράκτια. Σε ότι 

αφορά στα  σχιστολιθικά κοιτάσματα αερίου (shale gas) η Αργεντινή κατατάσσεται δεύτερη 

παγκοσμίως μετά την Κίνα, και στα σχιστολιθικά κοιτάσματα πετρελαίου (shale oil) 

κατατάσσεται τέταρτη, μετά από τη Ρωσία, τις Η.Π.Α. και την Κίνα. 

Το ενεργειακό ζήτημα της Αργεντινής: Παρά τα ανωτέρω, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 

η Αργεντινή έχει πλέον μετατραπεί σε καθαρό εισαγωγέα ενέργειας (οι εισαγωγές ενέργειας 

ανέρχονται σε 11 δις δολ. ΗΠΑ ετησίως). Κατά την τελευταία δεκαετία, η κυβέρνηση της 

Αργεντινής κράτησε τεχνητά τις τιμές του φυσικού αερίου σε πολύ χαμηλά επίπεδα και, 

ταυτόχρονα, επιβάρυνε τις εξαγωγές πετρελαίου με υψηλότατους εξαγωγικούς δασμούς. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι με διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου στα επίπεδα των 80 – 90 δολ. ΗΠΑ ανά 

βαρέλι, οι εξαγωγικές πετρελαϊκές εταιρείες της χώρας εισέπρατταν μία δεδομένη τιμή 

αναφοράς 42 δολαρίων το βαρέλι. Ως εκ τούτου, εταιρείες όπως η REPSOL, προκειμένου να 

διατηρήσουν την κερδοφορία τους, παραμέλησαν πλήρως την έρευνα προς ανακάλυψη νέων 

κοιτασμάτων και αμέλησαν την συντήρηση και αναβάθμιση της υποδομής εκμετάλλευσης των 

υπαρχόντων. Ως αποτέλεσμα, τα βεβαιωμένα αξιοποιήσιμα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας 

σημείωσαν σοβαρή κάμψη κατά την τελευταία δεκαετία. Η κυβέρνηση της χώρας αντέδρασε με 

την κρατικοποίηση της YPF, πλην όμως η κρατική λαϊκιστική αντίληψη διοίκησης, σε 

συνδυασμό με την παροιμιώδη διαφθορά και γραφειοκρατία, δεν έχουν επιτρέψει κάποια 

ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν πολύ δύσκολη την εμπλοκή 

νέων επενδυτών στον ενεργειακό τομέα της χώρας.  

Ταυτόχρονα, οι ενεργειακές ανάγκες της Αργεντινής είναι σημαντικές και αυξάνουν άνω του 6% 

ετησίως. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα τροφοδοτείται κατά 54% από θερμική 
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(φυσικό αέριο) και κατά 41% από υδροηλεκτρική ενέργεια. Ως αποτέλεσμα της 

προαναφερθείσας κυβερνητικής πολιτικής κατά την τελευταία δεκαετία, τα αποθέματα φυσικού 

αερίου της χώρας έχουν μειωθεί σε βαθμό που η Αργεντινή υποχρεούται πλέον να 

πραγματοποιεί σοβαρές εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquidified Natural Gas – 

LNG), σε μια συγκυρία υψηλών διεθνών τιμών του. Η Αργεντινή διαθέτει φυσικά τεράστιες 

αναξιοποίητες ποσότητες υδροηλεκτρικής ενέργειας και η κυβέρνηση καταβάλλει κάποια 

προσπάθεια προς την κατεύθυνση κατασκευής μεγάλων έργων για την εκμετάλλευσή της, πλην 

όμως η πρόοδος, λόγω απουσίας διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, είναι αργή. 

Προσπαθώντας να βελτιώσει την διεθνή της εικόνα σε έναν τομέα όπου απαιτούνται πλέον 

υψηλές και άμεσες επενδύσεις, η κυβέρνηση της Αργεντινής μείωσε το 2013 τους εξαγωγικούς 

της δασμούς για το πετρέλαιο, αυξάνοντας την τιμή αναφοράς για τον παραγωγό σε 70 δολάρια 

το βαρέλι και δημιουργώντας έτσι μια αχτίδα αισιοδοξίας για το μέλλον, η οποία ενισχύεται από 

την ανακάλυψη του εκτενέστατου κοιτάσματος πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου στην Vaca Muerta 

(περιοχή Neuquen, Patagonia). 

Πρωτογενής Τομέας: Δυναμική γεωργία & κτηνοτροφία με μεγάλες εκμεταλλεύσεις (δεκάδων 

χιλιάδων στρεμμάτων), μηχανοποιημένη παραγωγή και ισχυρό κλάδο μεταποίησης. Διαθέτει 

340 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, με σημαντικότερη την εύφορη περιοχή της 

Πάμπα. Κατατάσσεται ως πρώτη εξαγωγός χώρα παγκοσμίως στο ηλιέλαιο, αλεύρι, σογιέλαιο 

και αχλάδια. Είναι η δεύτερη σημαντικότερη παραγωγός χώρα λεμονιών και συμπυκνωμένου 

χυμού τους και η δεύτερη εξαγωγός χώρα καλαμποκιού, σόργου, σογιάλευρου και μελιού. 

Αποτελεί μία από τις πέντε σημαντικότερες χώρες παραγωγής και εξαγωγής σειράς προϊόντων, 

όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι και οι ελιές. 

Η Αργεντινή, με πληθυσμό 44 εκατομμυρίων κατοίκων, παράγει επαρκή τρόφιμα για την 

συντήρηση 400 εκατομμυρίων ανθρώπων, με προοπτική αύξησης του αύξησης του αριθμού 

αυτού στα 600 εκατομμύρια έως το 2020. 

Υποδομές: Η ανάγκη ανάπτυξης και εκμοντερνισμού των υποδομών είναι κάτι παραπάνω από 

ορατή στην Αργεντινή. Το 50% περίπου του πληθυσμού της Αργεντινής δεν διαθέτει πρόσβαση 

στο δίκτυο αποχέτευσης, ενώ πάνω από το 15% δεν διαθέτει τρεχούμενο νερό στις οικίες του. 

Το ενεργειακό έλλειμμα  άγγιξε εντός του 2015 τα επίπεδα ρεκόρ των 6 δις δολαρίων Η.Π.Α., 

ενώ ο αριθμός των διακοπών ρεύματος αυξήθηκε κατά δυόμιση φορές εντός της τελευταίας 
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δεκαετίας. Η ταχύτητα του ευρυζωνικού δικτύου (broadband) είναι η μισή σε σχέση με άλλες 

χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι συχνά και δεν υπάρχουν 

επαρκές και ικανοποιητικά συντηρημένο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο που να τροφοδοτεί 

αποτελεσματικά με προϊόντα τα λιμάνια της χώρας. 

Παρότι οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη της χώρας, μειώθηκαν 

ως ποσοστό του ΑΕΠ από 5,6% στα μέσα της δεκαετίας του ’90 σε 2,7% κατά το 2013. Ακόμη 

χειρότερη είναι η κατάσταση σε ότι αφορά στις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν πέσει 

πλέον στο 1/8 των αντίστοιχων της δεκαετίας του ’90, λόγω της κρατικής πολιτικής χαμηλής 

τιμολόγησης των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και της παροχής σχετικών επιδοτήσεων. Κατά το 

2013, το 23% μόνο των επενδύσεων υποδομών στην Αργεντινή προήλθε από τον ιδιωτικό 

τομέα, έναντι 50% στη Βραζιλία και τη Χιλή. 

Κατά την προσεχή δεκαετία, η αυξημένη εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της 

χώρας θα ασκήσει ολοένα αυξανόμενη πίεση στο δίκτυο μεταφορών της χώρας, απαιτώντας 

τεράστιες επενδύσεις για την επέκταση και τον εκμοντερνισμό του, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ταχεία και οικονομική μεταφορά προς τους λιμένες της χώρας. Η επακόλουθη 

οικονομική ανάπτυξη θα απαιτήσει επίσης υψηλές επενδύσεις προκειμένου να καταστεί δυνατό 

να ανταποκριθούν στη νέα συγκυρία οι τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. 

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον 75 δις δολ. ΗΠΑ εντός της προσεχούς τετραετίας 

ώστε να επανέλθει το συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο σε αποδεκτά ποσοστά του Α.Ε.Π.. Στο 

πλαίσιο αυτό, αναμένεται να προκύψουν πολλές και σημαντικές ευκαιρίες για αλλοδαπές 

εταιρείες.  

Βιομηχανία: Αρκετά αναπτυγμένη και διαφοροποιημένη βιομηχανική δραστηριότητα. Κύριοι 

κλάδοι: Μεταποίηση τροφίμων, αυτοκινητοβιομηχανία, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, 

καταναλωτικά είδη, φαρμακευτικά προϊόντα, χαρτί, μεταλλουργία.  

Κατά τα τελευταία 12 έτη, η βιομηχανική δραστηριότητα αναπτύχθηκε αρκετά, χάρη στο 

αυστηρό προστατευτικό πλαίσιο και στις κρατικές επιδοτήσεις. Ωστόσο, η έλλειψη επαρκών 

επενδύσεων και υγιούς ανταγωνισμού είχε ως συνέπεια την πτώση της παραγωγικότητας του 

δευτερογενούς τομέα. Ως εκ τούτου, η νέα κυβέρνηση της Αργεντινής βρίσκεται αντιμέτωπη με 

την πρόκληση της αναδιάρθρωσης και εκμοντερνισμού μεγάλου τμήματος της βιομηχανικής 
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δραστηριότητας, προκειμένου να μην πληγεί η χώρα από ισχυρό κύμα ανεργίας στο πλαίσιο του 

ανοίγματος της αγοράς και του επακόλουθου διεθνούς ανταγωνισμού. 

Υπηρεσίες: Διαφοροποιημένος τομέας, με έμφαση στις χρηματοοικονομικές και 

κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές. Η επιχειρηματική 

δραστηριότητα που σχετίζεται με τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική τεχνολογία 

αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. 

Απαιτούνται επίσης σοβαρές επενδύσεις ώστε η ποσότητα και ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη ευρύτερη ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής 

και στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας. 

Εξωτερικό Εμπόριο: Τα περιοριστικά μέτρα της Αργεντινής ως προς το εισαγωγικό εμπόριο 

δεν είχαν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, με τον τρόπο τουλάχιστον που το σχεδίαζε η κυβέρνηση 

της χώρας. Οι εισαγωγές σημείωσαν μεν πτώση της τάξης του 8,3% (από 65,23 σε 59,79 δις 

δολάρια ΗΠΑ), ωστόσο ή εξέλιξη αυτή έπληξε  τόσο την παραγωγικότητα της χώρας όσο και 

την βιομηχανική της δυναμική.  

Ταυτόχρονα, λόγω της φθίνουσας παραγωγικότητας της Αργεντινής, αλλά και της αυστηρής 

νομισματικής της πολιτικής (“σκληρό” πέσο), οι εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν  κατά 17% 

(από 68,33 σε 56,75 δις δολάρια ΗΠΑ) σε σχέση με το 2014.  

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Αργεντινή παρουσίασε κατά το 2015, για πρώτη φορά μετά από 

πολλά χρόνια, εμπορικό έλλειμμα της τάξης των 3,04 δις δολαρίων ΗΠΑ (έναντι πλεονάσματος 

3,1 δις δολαρίων το 2014) που αντιστοιχεί σε 0, 3% του ΑΕΠ της χώρας. 

Τουρισμός: Η Αργεντινή υποδέχεται περί τους 5,9 εκατομμύρια αλλοδαπούς επισκέπτες 

ετησίως, μέσω των οποίων εισρέουν στη χώρα γύρω στα 5,2 δις $ Η.Π.Α. 

Οικονομική Πολιτική: Κατά το εκλογικό έτος 2015, η απερχόμενη κυβέρνηση της κας. 

Kirchner ενέτεινε την εφαρμογή αντιφατικού μίγματος οικονομικής πολιτικής, επεκτατικού ως 

προς το δημοσιονομικό σκέλος και έντονα παρεμβατικού ως προς την οικονομική 

δραστηριότητα, το οποίο προκάλεσε μακροχρόνιες και έντονες στρεβλώσεις στην οικονομία της 

χώρας. Πρόκειται για τοξικό μίγμα υψηλού πληθωρισμού, υψηλών εισαγωγικών δασμών, μη 

δασμολογικών εμποδίων στις εισαγωγές, εξαγωγικών δασμών, αυστηρών ελέγχων και 

περιορισμών στην αγορά συναλλάγματος, καθώς και εστιασμένων κρατικών επιδοτήσεων. 
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Προκειμένου να τονωθεί η εσωτερική ζήτηση, δόθηκε προτεραιότητα στις κοινωνικές 

παροχές, όπως η αύξηση των συντάξεων και άλλων οικονομικών επιδομάτων, καθώς και η 

χορήγηση δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο. Η κοινωνική κατάσταση στην χώρα είναι 

ιδιόμορφη: η ανεργία βρισκεται στο 7,6%, πλην όμως μεγάλα τμήματα του πληθυσμού πάσχουν 

από υποσιτισμό και το 25% (περί τους 12 εκατομμύρια ανθρώπους) ζει κάτω από το όριο της 

φτώχειας. Γύρω στο 45% των εργαζομένων απασχολούνται ανεπίσημα και δεν καλύπτονται από 

καμία κοινωνική ασφάλιση. 

Η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του κ. Macri προχωρά με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς στην 

απελευθέρωση της αγοράς της χώρας, ώστε το 2016 αναμένεται να αποτελέσει έτος καμπής για 

την οικονομία και τις διεθνείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Αργεντινής. Ήδη, κατόπιν 

υποτίμησης του εθνικού νομίσματος κατά 40% έναντι του δολαρίου Η.Π.Α., το οικονομικό 

επιτελείο προχώρησε σε: 

 Κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών και σχεδόν πλήρη απελευθέρωση της 

αγοράς ξένου συναλλάγματος από εταιρείες και ιδιώτες, 

 Άρση της απαγόρευσης επαναπατρισμού κερδών αλλοδαπών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην Αργεντινή, 

 Κατάργηση των εξαγωγικών δασμών στα δημητριακά και περιορισμού των αντιστοίχων 

της σόγιας. 

Σε ότι αφορά το εισαγωγικό εμπόριο, καταργήθηκε το αδιαφανές περιοριστικό καθεστώς 

εισαγωγών, το οποίο βασιζόταν στις αιτήσεις προέγκρισης (Declaraciones Juradas Anticipadas 

de Importación – DJAIs) και αντικαταστάθηκε το με το πολύ απλούστερο και “φιλικότερο” προς 

τις εισαγωγικές εταιρείες SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones). 

Εξαιρετικής σημασίας είναι άλλωστε η εξωδικαστική συμφωνία που επέτυχε η κυβέρνηση 

της Αργεντινής με αμοιβαία κεφάλια Η.Π.Α., καθώς σηματοδότησε την έξοδο της Αργεντινής 

από δεκαπενταετή χρεοκοπία και δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες εισροής επενδυτικών 

κεφαλαίων στη χώρα. 

Βραχυπρόθεσμα, η αργεντινή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις, 

όπως ο υψηλός πληθωρισμός και η πίεση που προκαλεί η ταχεία απελευθέρωση της αγοράς τόσο 

στην επιχειρηματική κοινότητα όσο και στους πολίτες της χώρας. 
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Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο επίπεδο, ωστόσο, οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες, 

καθώς: 

1. Οι αχανείς και ανεπαρκώς αξιοποιημένες πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας 

δημιουργούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, 

2. Η Αργεντινή διαθέτει εξαιρετική δυναμική προσέλκυσης επενδύσεων στους τομείς της 

πρωτογενούς παραγωγής, των υποδομών, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, στο 

πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας απελευθέρωσης της οικονομίας και ανοίγματος της 

αγοράς της. Αναπόφευκτα ωστόσο, η αναδόμηση της μη ανταγωνιστικής εγχώριας 

βιομηχανίας αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές κοινωνικές πιέσεις. 

3. Οι προοπτικές εκμετάλλευσης των σχιστολιθικών κοιτασμάτων αερίου (shale gas, 

δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως), πετρελαίου (shale oil, 4
η
 χώρα σε 

αποθέματα) και λιθίου (3
η
 χώρα) είναι τεράστιες. Σε ότι αφορά στη γεωργία, παρότι η 

Αργεντινή είναι ήδη πολύ σημαντική παραγωγός και εξαγωγός χώρα, διαθέτει τη 

δυνατότητα, μέσω αύξησης της παραγωγικότητας και εκμετάλλευσης αχανών μη 

καλλιεργημένων εκτάσεων, να αυξήσει την παραγωγή της κατά 50% έως το 2020. 

4. Προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές, η Αργεντινή 

χρειάζεται, μέσω δανείων και επενδύσεων εξωτερικού, να αντλήσει υψηλά ποσά 

προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στους τομείς των γενικότερων υποδομών, 

των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.  

5. Ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της χώρας και τις διεθνείς οικονομικές της 

σχέσεις κρίνεται η σύντομη σύναψη μιας ισορροπημένης Συμφωνίας Ελευθέρου 

Εμπορίου της ζώνης Mercosur με την Ε.Ε. 

Συνοπτικά, η Αργεντινή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά οικονομικών ανισορροπιών, 

τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης οικονομικής 

συγκυρίας, η οποία δεν είναι επί του παρόντος ευνοϊκή. Οι σημαντικότερες αγορές για τα βασικά 

εξαγώγιμα προϊόντα της Αργεντινής βρίσκονται σε κάμψη, λόγω της πολιτικής και οικονομικής 

κρίσης της Βραζιλίας, την πτώση των ρυθμών ανάπτυξης της Κίνας και της κρίσης χρέους της 

Ε.Ε. Οι διεθνείς τιμές για μια σειρά προϊόντων-κλειδιών, όπως η σόγια, είναι πολύ χαμηλότερες 

σε σχέση με το παρελθόν έτος και ενδέχεται να πέσουν ακόμη περισσότερο. Ταυτόχρονα, το 

ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. (US 
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Federal Reserve) ενδέχεται να καταστήσει δυσκολότερη την άντληση διεθνών κεφαλαίων για τις 

αναδυόμενες αγορές όπως η Αργεντινή. 

Από την άλλη πλευρά, τα ιδιαίτερα χαμηλά διεθνή τραπεζικά επιτόκια καθιστούν 

ελκυστική την τοποθέτηση κεφαλαίων σε ανδυόμενες χώρες όπως η Αργεντινή. Επιπρόσθετα, το 

εξωτερικό χρέος της Αργεντινής βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ο τραπεζικός τομέας της 

είναι υγιής και υπάρχουν πολλές δυνατότητες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων. 

Ταυτόχρονα, εφόσον η πολιτική ανοίγματος της αγοράς και οι εκτεταμένοι αναξιοποίητοι πόροι 

της Αργεντινής συμβάλουν στην εκτεταμένη εισροή ξένου συναλλάγματος, θα καταστεί εφικτή 

η χρηματοδότηση κατασκευής και εκμοντερνισμού των παραγωγικών υποδομών της χώρας.  

 

II. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Στατιστικά στοιχεία 2015) 

 

Παρά την γενικότερη μείωση των εισαγωγών της Αργεντινής, στο πλαίσιο της 

περιοριστικής πολιτικής ως προς τις εισαγωγές που εφάρμοσε η Αργεντινή έως τα τέλη του 

2015 και την συνακόλουθη εκτροπή εμπορίου προς όφελος των μεγάλων αλλοδαπών εταιρειών, 

κατά το παρελθόν έτος συνεχίσθηκε η θετική για την Ελλάδα τάση των τελευταίων ετών σε ότι 

αφορά στο διμερές μας εμπόριο, καθώς η αξία των εξαγωγών μας αυξήθηκε κατά 20,5% σε 

σχέση με το 2014. 

H θετική εικόνα των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται πρωτίστως στις εξαγωγές τσιμέντου, 

φύλλων καπνού, μετρητών υγρών, μηχανισμών στάγδην άρδευσης και προϊόντων 

αλουμινίου. 

Η εξέλιξη αυτή πιστοποιεί ότι τόσο οι αργεντινοί εισαγωγείς όσο και οι έλληνες εξαγωγείς 

προσάρμοσαν την στρατηγική τους και επέτυχαν να υπερκεράσουν το εν λόγω πλέγμα 

περιοριστικών μέτρων, ιδίως σε ότι αφορά σε προϊόντα του δευτερογενούς τομέα που δεν 

παράγονται στην Αργεντινή. Εξάλλου, το 90% των εισαγωγών της Αργεντινής κατά το 2015 

αποτελείτο από εισροές παραγωγικών τομέων της χώρας. 

Οι εισαγωγές μας από την Αργεντινής συνίστανται βασικά σε προϊόντα του πρωτογενούς 

τομέα ή βασικής μεταποίησής τους, ενώ οι εξαγωγές μας σε δευτερογενή προϊόντα. Πάντως, οι 

απότομες μεταβολές στην αξία πολλών δασμολογικών κλάσεων από έτος σε έτος καταδεικνύουν 

ότι οι εξαγωγές μας προς την Αργεντινή δεν έχουν αποκτήσει ακόμη σταθερό σημείο αναφοράς. 
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Σημειώνεται ότι η νέα κυβέρνηση της Αργεντινής προχωρά στην σταδιακή άρση των 

περιορισμών που αφορούν στο διεθνές εμπόριο της χώρας. Είναι επομένως εξαιρετικά 

σημαντικό για τις εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες να εκμεταλλευτούν εγκαίρως το άνοιγμα της 

αγοράς της Αργεντινής, δημιουργώντας επιχειρηματικές θέσεις στην χώρα πριν επέλθει 

κορεσμός αυτής από τον διεθνή ανταγωνισμό. Κατά την άποψή μας, η σημερινή οικονομική 

κατάσταση της Αργεντινής, εκτός από τις δυσκολίες που παρουσιάζει σε πρώτη προσέγγιση για 

τον αλλοδαπό εξαγωγέα, δημιουργεί συνθήκες σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς 

οι εταιρείες που θα επιτύχουν να αποκτήσουν πρόσβαση κατά την τρέχουσα συγκυρία στην 

αγορά αναμένεται να βρεθούν σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση κατά το επόμενο, αναπόφευκτο κύμα 

ανάπτυξης μιας χώρας τόσο πλούσιας σε κάθε είδος πλουτοπαραγωγικούς πόρους. 

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους έλληνες εξαγωγείς η επικοινωνία με το Γραφείο 

ΟΕΥ της Πρεσβείας Μπουένος Άιρες, πριν την ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας σχετικής με την Αργεντινή. 

Γενική Εικόνα για τη χώρα μας 

                                                                                      Αξία σε εκ. ευρώ                  % μεταβολή 

                                                                           2013          2014            2015                 15/14 

Εξαγωγές                                                8,4             7,3                8,8                +  20,5 %    

 

Εξαγωγές (πλην πετρελαιοειδών)           6,8            7,3                 8,8                +  20,5 % 

 

Εισαγωγές                                            118,4           123             123,7               +    0,6 %      

              

Εμπορικό Ισοζύγιο                              - 110         - 115,7          -114,9                

 

Σχέση Εισαγωγές/ Εξαγωγές                 14,1           16,8             14,1 

 

Ροή Εμπορίου                                       126,8         130,3          132,5                 +  1,7 % 

 

 

Εισαγωγές από Αργεντινή: 123,7 εκ. Ευρώ (2015) Εξαγωγές προς Αργεντινή: 8,8 εκ. Ευρώ (2015) 

Κυριότερες εισαγωγές: Ζωοτροφές από σόγια 

(79,9%), αράπικα φυστίκια (7,4%), λεμόνια 

(6,1%), καρκινοειδή (γαρίδες-καραβίδες) 2,15%, 

αχλάδια, καλαμπόκι, καπνά, φασόλια. 

Κυριότερες εξαγωγές: Τσιμέντο (27,3%), καπνά 

(18,8%), μετρητές υγρών (9,25%), εμπιστευτικά 

προϊόντα (8,32%), μηχανισμοί στάγδην άρδευσης 

(6,85%), ελάσματα & ταινίες αλουμινίου (6,1%), 

απορρυπαντικά (αλισίβες) 3,13%, μάρμαρα 

(2,91%).  
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 Αναλυτικότερα, τα σημαντικότερα κατά σειρά αξίας προϊόντα/κατηγορίες προϊόντων που 

η Ελλάδα εξήγαγε προς την Αργεντινή κατά το 2015 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Περιγραφή Αξία (χιλ. Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ 

252310 Τσιμέντο 2.401 27,27% 

240110 Καπνά 1.657 18,83% 

902820 Μετρητές υγρών 811 9,22% 

999000 Εμπιστευτικά προϊόντα 732 8,32% 

842481 

Μηχανισμοί στάγδην 

άρδευσης 603 6,85% 

760612 

Ελάσματα & Ταινίες 

Αλουμινίου 538 6,11% 

340220 Απορρυπαντικά (αλισίβες) 276 3,14% 

680221 Μάρμαρα 256 2,91% 

681091 

Οικοδομικά υλικά από 

τσιμέντο ή σκυρόδεμα 238 2,70% 

830990 

Διάφορα πώματα για 

ρύθμιση ροής φιαλών 233 2,65% 

ΣΥΝΟΛΟ   7.745 88 % 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ   8.800   

 

Οι οικονομικές σχέσεις των δυο χωρών διέπονται από Συμφωνίες περί αμοιβαίας 

απαλλαγής εκ της φορολογίας των ναυτιλιακών κερδών, συνεργασίας στον τομέα του 

τουρισμού, οικονομικής συνεργασίας και επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. 

 Η Αργεντινή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Ελλήνων επενδυτών, στους εξής τομείς: 

- Ναυτιλία: η NAVIOS SOUTH AMERICAN LOGISTICS INC ελέγχει την αργεντινή 

HORAMAR. 

- Κατασκευές: ο Όμιλος LIBRA, μέσω της First South American Investments και των 

θυγατρικών αυτής, Belgravia Properties SA, Tanelenik Constructions SA, και 
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Amerisud Hospitality SA, δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, (εμπορικό 

κέντρο, ξενοδοχεία, κτίρια κατοικιών και γραφείων).  

- Τηλεπικοινωνίες: Η INTRALOT ελέγχει (50,1%) την αργεντινή εταιρεία Tecnoaccion, 

την 2
η
 μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας στον τομέα των συστημάτων πληροφορικής 

τυχερών παιχνιδιών. Επίσης δραστηριοποιείται στην Αργεντινή μέσω της INTRALOT 

ARGENTINA SA, θυγατρικής της INTRALOT CHILE.  

- Οινοποιία. Η οινοποιία ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ έχει επενδύσει σε εγκαταστάσεις παραγωγής 

οίνου στην Mendoza.   

- Βιομηχανία τροφίμων: Η ελληνική εταιρεία PAVLIDIS S.A. έχει συμμετοχή  ποσοστού 

40,5% στη αργεντινή βιομηχανία παραγωγή κομπόστας ροδάκινου,  INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS MENDOCINAS SA (ALCO).  

- Υπηρεσίες: Η ENTEGRO ARGENTINA, εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη από την ελληνική 

ENTEGRO S.R.L., δραστηριοποιείται με ιδιαίτερα αξιόλογη επιτυχία στην συντήρηση 

εγκαταστάσεων παραγωγής και δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Επιπλέον, στην Αργεντινή είναι εγκατεστημένες πολλές άλλες εταιρείες ομογενών και 

Αργεντίνων ελληνικής καταγωγής, οι οποίες έχουν συστήσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος-Αργεντινής, με έδρα στο Μπουένος Άιρες, 

(www.camarahelenoargentina.org), του οποίου Πρόεδρος είναι ο κ Κωνσταντίνος Κεχαγιόγλου. 

Το εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα από την Αργεντινή στην χώρα μας παρουσιάζει 

αξιόλογη δυναμική: οι αφίξεις στην Ελλάδα αργεντινών τουριστών αυξήθηκαν από 5.462 το 

2005 σε 17.772 το 2010, 20.202 κατά το 2012, 25.488 κατά το 2013, 32.606 κατά το 2014 και 

34.662 κατά το 2015. Ως εκ τούτου, η Αργεντινή ανταγωνίζεται πλέον την Βραζιλία ως η 

σημαντικότερη τουριστική αγορά για την χώρα μας στο χώρο της Κεντρικής και Νοτίου 

Αμερικής. 

Οι Αργεντινοί που επισκέπτονται την χώρα μας ανήκουν, προφανώς, σε μεσαία ή 

ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα της χώρας αυτής. Τα νησιά της Ελλάδας είναι 

ένας “εξωτικός” προορισμός για τους Αργεντινούς, ενώ δεν έχει περάσει απαρατήρητη η τάση 

συγκράτησης ή και μείωσης των τιμών στα ελληνικά τουριστικά θέρετρα, η οποία ερμηνεύεται 

ως μια μοναδική ευκαιρία για τους Αργεντινούς να επισκεφθούν την χώρα μας. 

http://www.camarahelenoargentina.org/
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III. Προοπτικές Ανάπτυξης Διμερών Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας-Αργεντινής 

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το όντως ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας 

έναντι της Αργεντινής δημιουργεί ενδεχομένως μια παραπλανητική εικόνα σε σχέση με την 

πραγματική κατάσταση των διμερών οικονομικών μας σχέσεων με την χώρα της Λατινικής 

Αμερικής, καθώς και τις υφιστάμενες προοπτικές για το προσεχές μέλλον. 

Οι σχετικά περιορισμένες, επί του παρόντος, ελληνικές εξαγωγές (8,8 εκ. ευρώ έναντι 

εισαγωγών 123,7 εκ. ευρώ, για το 2015) αποκρύπτουν το γεγονός ότι το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, παρότι δυσκολότερο να υπολογιστεί με ακρίβεια διότι περιλαμβάνει τις 

υπηρεσίες, είναι σαφώς πιο ισοσκελισμένο και –υποπτευόμαστε- πιθανότατα καθαρά 

πλεονασματικό για την χώρα μας. 

Το διμερές τουριστικό ισοζύγιο είναι σαφέστατα εξαιρετικά πλεονασματικό για την 

χώρα μας, καθώς οι αφίξεις ελλήνων τουριστών στην Αργεντινή είναι ελάχιστες, ενώ ο αριθμός 

αργεντίνων επισκεπτών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί από 5.462 το 2005 σε 32.606 κατά το 2014 

και 34.662 κατά το 2015, οι οποίοι ανήκουν σχεδόν εξολοκλήρου σε μεσαία ή ανώτερα 

κοινωνικά και εισοδηματικά στρώματα (ετήσια αύξηση 6,3%). Ως εκ τούτου, η Αργεντινή είναι 

η δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για την χώρα μας (μετά την Βραζιλία) στο χώρο 

της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής 

Σημειώνεται εξάλλου, ότι στην Αργεντινή υπάρχει, παραδοσιακά, έντονη ελληνική 

εφοπλιστική δραστηριότητα, καθώς το λιμάνι του Μπουένος Άιρες αποτελεί σημαντικότατο 

σημείο εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων στον γεωγραφικό χώρο του Κώνου Νοτίου Αμερικής. 

Στο μεταξύ, το περιοριστικό καθεστώς της Αργεντινής ως προς τις διεθνείς οικονομικές 

και εμπορικές της σχέσεις, έχει δημιουργήσει δυσλειτουργίες στην χώρα, οι οποίες, με την σειρά 

τους, δημιουργούν ευκαιρίες, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 

με την εξαιρετικά θετική υποδοχή που επιφυλάσσει η αργεντίνικη επιχειρηματική κοινότητα 

στις ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν εκμεταλλευθεί κάποιες ελληνικές εταιρείες, προκειμένου να 

συνάψουν σημαντικά συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, αξίας εκατομμυρίων δολλαρίων Η.Π.Α.. 

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε τους τομείς των οικονομικών και εμπορικών διμερών 

σχέσεων, στους οποίους υφίστανται απτές προοπτικές προώθησης και ενίσχυσης της ελληνικής 

παρουσίας στην Αργεντινή: 
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 Δομικά υλικά, όπως προϊόντα αλουμινίου και μάρμαρα, καθώς αναμένεται σοβαρή 

αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά, καθώς ο αυστηρός έλεγχος εισαγωγών 

από πλευράς προηγούμενης κυβέρνησης έχει δημιουργήσει επείγουσες ανάγκες 

συντήρησης και ανανέωσης των κεφαλαιουχικών αγαθών της χώρας. 

 Εισροές γεωργικού τομέα, απαραίτητες για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς του. 

   Υφίσταται εκατέρωθεν ενδιαφέρον για το ελληνικό ακτινίδιο. Θα πρέπει συνεπώς το 

καθ’ ύλην αρμόδιο ΥΠΑΑΤ να επισπεύσει τις απαραίτητες διαδικασίες 

φυτοϋγειονομικού ελέγχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή ελληνικού 

ακτινιδίου στην Αργεντινή. 

 Κρατικές προμήθειες, ιδίως στους τομείς της Υγείας, των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και της Ασφάλειας. 

 Βιολογικοί καθαρισμοί βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, καθώς οι αντίστοιχες 

υποδομές της χώρας βρίσκονται σε αρχικό επίπεδο. 

 Παραγωγή λογισμικού και μεταφορά υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 

 Συντήρηση μονάδων και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και σχετική προμήθεια 

ανταλλακτικών. 

 Προτείνεται διερεύνηση επέκτασης, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων 

Εφοπλιστών, της ήδη ιδιαίτερα αξιόλογης ελληνικής εφοπλιστικής δραστηριότητας 

στην Αργεντινή. 

 Ενέργειες προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Αργεντινή. Το 

εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα από την Αργεντινή παρουσιάζει σταθερή διαχρονική 

άνοδο.  

 Η εδώ άρση των συναλλαγματικών περιορισμών δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις ενίσχυσης των αργεντινών επενδυτικών κινήσεων στην χώρα μας 

(τοποθετήσεις χαρτοφυλακίου σε μετοχές και κρατικά ομόλογα, αγορά ακινήτων, 

παραγωγικές επενδύσεις). 
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Πέραν των ανωτέρω, η προσωπική επικοινωνία είναι σημαντικός παράγοντας για τους 

Αργεντινούς επιχειρηματίες και, εφόσον οι προκαταρκτικές επαφές είναι ελπιδοφόρες, 

συνιστάται η επί τόπου έλευση του Έλληνα επιχειρηματία, ώστε να κλειστεί κάποια συμφωνία. 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως ο χρόνος (και η δαπάνη) του έλληνα επιχειρηματία, 

προτείνεται να προγραμματίσει την επίσκεψή του ώστε να συμπέσει με κάποια σημαντική 

Διεθνή Έκθεση του αντικειμένου του ή/και να συνδυάσει την εδώ έλευση με επίσκεψη και σε 

άλλες χώρες της Νοτίου Αμερικής (π.χ. τις γειτονικές Βραζιλία, Χιλή, Ουρουγουάη), όπου θα 

έχουν ορισθεί επιχειρηματικές συναντήσεις μέσω των εκεί Πρεσβειών και Γραφείων ΟΕΥ. 
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