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Η Mercosur παρέμεινε το 2016 ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Αργεντινής, 

απορροφώντας το 21,2% των εξαγωγών της (12,3 δις δολ. ΗΠΑ). Κατά το παρελθόν έτος, οι 

αργεντινές εξαγωγές προς τις χώρες του Mercosur μειώθηκαν κατά 14,7%, λόγω της χαμηλής 

παραγωγικότητας της Αργεντινής, του συγκριτικά ισχυρού νομίσματός της, της συνεχιζόμενης 

κρίσης στην Βραζιλία και της προϊούσης κατάρρευσης της Βενεζουέλας. Η αξία των εξαγωγών 

προς την Παραγουάη μειώθηκε κατά 9,2%, προς την Ουρουγουάη 9,7%, προς τη Βολιβία 

11,3%, προς τη Βραζιλία 11,9% και προς τη Βενεζουέλα 46,1%. 

Αντίστοιχα, κατά την ίδια περίοδο οι εισαγωγές της Αργεντινής από το Mercosur 

αντιστοιχούν στο 27,6% των συνολικών εισαγωγών της (15,3 δις δολ. ΗΠΑ). Κατά το 

παρελθόν έτος, οι εισαγωγές της Αργεντινής από τις χώρες του Mercosur παρέμειναν 

ουσιαστικά σταθερές. Η αξία των εισαγωγών από τη Βολιβία μειώθηκε κατά 49%, ενώ από τη 

Βραζιλία αυξήθηκε κατά 2,5%, από την Ουρουγουάη 12,2%, από την Παραγουάη 74,8% ενώ 

από τη Βενεζουέλα οι εισαγωγές δεκαπλασιάστηκαν αλλά από εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα το 

2015. Το εμπορικό ισοζύγιο της Αργεντινής με το σύνολο των χωρών Mercosur ήταν κατά το 

2016 ελλειμματικό κατά 3 δις δολ. ΗΠΑ.  

Στο πλαίσιο των χωρών Mercosur, η Βραζιλία αποτελεί τον σημαντικότερο εταίρο της 

Αργεντινής, παρά την μείωση των αργεντινών εξαγωγών κατά 11,9% (8,9 δις δολ. ΗΠΑ έναντι 

10 δις το 2015 και 13,9 δις κατά το 2014). Εντός της ζώνης Mercosur, η Βραζιλία απορροφά το 

72,6% των εξαγωγών της Αργεντινής και προμηθεύει το 87% των εισαγωγών της. Το εμπορικό 

ισοζύγιο της Αργεντινής με την Βραζιλία ήταν το 2016 ελλειμματικό κατά 4,4 δις δολ. ΗΠΑ. 

Έως το τέλος του 2015, ο χαμηλός βαθμός ολοκλήρωσης της ζώνης Mercosur, σε 

συνδυασμό με τα μονομερή μέτρα δασμολογικών και μη εμποδίων που εφάρμοσε η Αργεντινή 

ως προς τις εισαγωγές και την πολιτική απομονωτισμού του κ. Maduro στη Βενεζουέλα, 

προκάλεσαν διενέξεις και τριγμούς στο χώρο της Mercosur. 

Οι εν λόγω εντάσεις ήλθαν με εμφατικό τρόπο στην επιφάνεια λόγω της ταχύτατης 

εξέλιξης και κατάληξης των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της Εμπορικής Συμφωνίας 

Χωρών Ειρηνικού Ωκεανού (Trans-Pacific Partnership, TPP, συμμετέχουν Η.Π.Α. και 11 

άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η 

Χιλή) σε συνδυασμό με την εκ νέου τελμάτωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη 

Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε.- Mercosur.  

Η εκλογή του κ. Macri στην προεδρία της Αργεντινής άλλαξε άρδην τα δεδομένα δίνοντας 

νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις, καθώς δημιουργείται πλέον ένα ισχυρό μπλοκ χωρών στους 

κόλπους της ζώνης Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη), το οποίο προωθεί την 

επίτευξη συμφωνίας. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Ουρουγουάης στο πρώτο εξάμηνο του 

2016, η Ε.Ε. και η Ζώνη Mercosur προέβησαν στην πρώτη, μετά από δέκα χρόνια, ανταλλαγή 

προσφορών, οι οποίες ωστόσο δεν περιέλαβαν ευαίσθητα προϊόντα όπως το βοδινό κρέας και τα 



βιοκαύσιμα (αιθανόλη). Δυστυχώς, η πολιτική αστάθεια στη Βραζιλία και στη Βενεζουέλα 

οδήγησε στην ακύρωση της προγραμματισμένης για τον Ιούλιο Συνόδου Κορυφής της Mercosur 

στο Μοντεβιδέο. 

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω, καθώς η Αργεντινή, μαζί με τη Βραζιλία και την 

Παραγουάη, αρνήθηκαν να συναινέσουν στην μεταβίβαση της pro tempore εξαμηνιαίας 

προεδρίας της Mercosur από την Ουρουγουάη στη Βενεζουέλα, με την αιτιολογία ότι οι 

πολιτικές συνθήκες και η διοικητική ανεπάρκεια της τελευταίας δεν της επιτρέπουν να ασκήσει 

ομαλά τα εν λόγω καθήκοντα. Η διελκυστίνδα που ακολούθησε κατέληξε στην αναστολή 

συμμετοχής της Βενεζουέλας στη Mercosur, με την αιτιολογία ότι απέτυχε στο χρονικό 

διάστημα τεσσάρων ετών που της διατέθηκε να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ζώνης.  

Κατά τον τελευταίο διαπραγματευτικό γύρο του Οκτωβρίου 2016 στις Βρυξέλλες, μια 

ομάδα χωρών της Ε.Ε., αποτελούμενη κυρίως από τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και 

την Ουγγαρία, δείχτηκε αρκετά επιφυλακτική ως προς το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς της 

Ε.Ε. στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, ως εκ τούτου η προσφορά της Ε.Ε. στον πρωτογενή 

τομέα ήταν αρκετά διστακτική. Από την άλλη πλευρά, αναλόγως μη ικανοποιητική ήταν και η 

προσφορά της Mercosur στους τομείς των βιομηχανικών προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς 

υφίσταται έντονη πίεση από τις εγχώριες επιχειρηματικές ομάδες πίεσης, οι οποίες ανησυχούν 

για την πίεση που θα υποστούνε από τις ανταγωνιστικότερες τιμές των εταιρειών της Ε.Ε. Η 

χώρα μας εξέφρασε τη μη ικανοποίησή της για την προσφορά της Mercosur, καθώς αφενός 

εξαιρεί σημαντικά εξαγόμενα προϊόντα και αφετέρου δεν εξασφαλίζει επαρκή αποτελέσματα 

στον τομέα της προστασίας προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης, αλλά 

και στην απελευθέρωση των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων 

προγραμματίζεται για τα τέλη Μαρτίου του 2017 στο Μπουένος Άιρες. 

Στη συνέχεια, ενόψη της ανάληψης της προεδρίας της Mercosur από την Αργεντινή, οι 

Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών (πλην Βενεζουέλας) συναντήθηκαν στο Μπουένος 

Άιρες το Δεκέμβριο του 2016 προκειμένου να συναποφασίσουν ένα οδικό χάρτη για το πρώτο 

εξάμηνο του 2017, τόσο σε ότι αφορά στις διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. όσο και στις 

προοπτικές έναρξης συζητήσεων για σύναψη συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου με ένα αριθμό 

σημαντικών αγορών (όπως η Ιαπωνία). 
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