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1. Η Οικονομία της Αργεντινής  
 
1.1. Γενική Επισκόπηση της οικονομίας της Αργεντινής το 2020 
H οικονομική ύφεση που είχε σημειωθεί τα έτη 2018 και 2019, συνεχίστηκε και το 2020 (κατά 
τη διάρκεια του πρώτου έτους της διακυβέρνησης Fernandez), ενώ η οικονομία επλήγη 
ιδιαίτερα στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση. Την περίοδο αυτή, το 
ΑΕΠ της Αργεντινής μειώθηκε κατά 16,2%. 
 
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής, το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά 
10,9% το 2020. Αναμένεται ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 4,8% το 2021 και 2,5% το 2022. Η Κεντρική Τράπεζα προέβη σε χρηματοδότηση του 
αυξανόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος και οι τιμές των δημόσιων υπηρεσιών και των 
μεταφορών παρέμειναν σταθερές, γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό της αύξησης των 
τιμών σε ορισμένα είδη.  Ο πληθωρισμός σημείωσε μείωση κατά το περασμένο έτος καθώς 
από 53,83% στο τέλος του 2019, τον Δεκέμβριο 2020 κυμαινόταν στο 35,80%.   
 
Το 2020, το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στο 8% του ΑΕΠ, λόγω λήψης μέτρων για 
ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, ενώ στον προϋπολογισμό του 2021 προβλέπεται να είναι 
της τάξεως του 4,5% του ΑΕΠ. Εμφανής είναι η έλλειψη πηγών χρηματοδότησης προκειμένου 
να υποστηριχθούν αναπτυξιακές δράσεις. Επίσης η τρέχουσα κατάσταση δυσχεραίνει εν 
μέρει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Επιπροσθέτως, τα συναλλαγματικά αποθέματα 
της χώρας θα εξακολουθούν να κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  
 
Η οικονομική ύφεση και ο υψηλός πληθωρισμός έχουν επηρεάσει, όπως είναι αναμενόμενο, 
την αγορά συναλλάγματος. Το Δεκέμβριο 2019, η επίσημη ισοτιμία του νομίσματος 
της Αργεντινής κυμαινόταν σε 59,82 πέσος προς ένα δολάριο, ενώ η ισοτιμία στην 
«ανεπίσημη αγορά» ήταν 69,50 πέσος/δολ. Ένα χρόνο αργότερα (Δεκέμβριος 2020), η 
επίσημη ισοτιμία ανήλθε σε  81,66 πέσος/δολ. και η ανεπίσημη ισοτιμία σε 160 πέσος/δολ. 
Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Αργεντινής μειώθηκαν από 43,78 δισ. δολ. στο τέλος του 
2019 σε 38,65 δισ. δολ. τον Δεκέμβριο 2020. 
 
Η νομισματική πολιτική αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετώπισε η Κυβέρνηση Fernandez. Πριν την εκδήλωση της πανδημίας, η αρχική πρόθεση 
της Κυβέρνησης ήταν η μείωση του βασικού επιτοκίου με στόχο την πρόσβαση σε φθηνότερη 
πίστωση και γενικότερα τόνωση της οικονομίας. 
 
Οι αρνητικές αυτές επιδόσεις οφείλονται, κατά κύριο λόγο,  στο γεγονός ότι  η προηγούμενη 
Κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να διαχειρισθεί ορθολογικά  τις συνέπειες των ραγδαίων 
εξελίξεων, που σημειώθηκαν από το 2ο εξάμηνο του 2018 στο πεδίο των συναλλαγματικών 
κραδασμών, χρησιμοποιώντας δάνειους πόρους του ΔΝΤ όχι για την ανασυγκρότηση του 
παραγωγικού ιστού της οικονομίας μέσω υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά  
για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων ωριμάνσεων και  την ανακοπή της φρενήρους πορείας του 
δολλαρίου. Ως αποτέλεσμα,  η οικονομία  συνέχισε τα επόμενα δύο έτη να βρίσκεται  
εγκλωβισμένη στον φαύλο κύκλο των χρόνιων παθογενειών της, με κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά την επιδείνωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, την όξυνση της 
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συναλλαγματικής μεταβλητότητας και την κλιμάκωση των πληθωριστικών κλυδωνισμών, την 
συνεχιζόμενη εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό και τη δραματική μείωση των διαθέσιμων της  
Κεντρικής Τράπεζας.  
 
Τα ανωτέρω συνθέτουν, εν πολλοίς, τους κομβικούς παράγοντες, που οδήγησαν την 
οικονομία το 2019 στο χείλος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού, την  επιβολή αυστηρών 
ελέγχων στις κινήσεις  κεφαλαίων και την επίσπευση επαναδιαπραγμάτευσης του 
εξωτερικού χρέους με ΔΝΤ και ιδιώτες πιστωτές, εν μέσω μίας συγκυρίας υψηλών χρηματο-
πιστωτικών κινδύνων για τις αναδυόμενες αγορές. 
 
Ο Πρόεδρος Alberto Fernandez κατέστησε σαφές ότι η Κυβέρνησή του  διαθέτει την πολιτική 
βούληση για σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών της, αλλά, στην παρούσα φάση, αδυνατεί 
να ανταποκριθεί προς τις υπέρογκες δανειακές της υποχρεώσεις, ζητώντας  πίστωση χρόνου 
από ΔΝΤ και ιδιώτες ομολογιούχους. Μετά από εργώδεις διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε η 
αναδιαπραγμάτευση του χρέους με το ΔΝΤ και τους ιδιώτες ομολογιούχους πιστωτές.  
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Λατινικής Αμερικής, η 
βιομηχανική παραγωγή στην Αργεντινή μειώθηκε κατά 5,5% το 2020. Η μείωση αυτή 
αποδίδεται κυρίως στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα 
που έλαβε η Κυβέρνηση της χώρας.  
 
Κατά τη διάρκεια του 2020, η  ανεργία υπερέβη το 13,1% που αποτελεί και το  υψηλότερο 
ποσοστό από το 2005. Ειδικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ο αριθμός των θέσεων 
εργασίας στην ανεπίσημη αγορά μειώθηκε κατά 34,7% και σχεδόν 1,7 εκατομμύρια πολίτες 
έχασαν την εργασία τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα πολύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα 
που έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο αριθμός των θέσεων 
εργασίας που απωλέσθησαν συνολικά είναι πολύ μεγαλύτερος δεδομένου ότι 1,78 εκατ. 
αυτοαπασχολούμενοι δεν μπορούσαν να εργαστούν και επίσης χάθηκαν 289.000 θέσεις 
εργασίας στον επίσημο ιδιωτικό τομέα. Εκτιμάται ότι πλέον η φτώχεια έχει αγγίξει το 40% 
του πληθυσμού.  
 
1.1.1 Η δομή της οικονομίας 
Η οικονομία της Αργεντινής αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Λατ.  Αμερικής, 
μετά από αυτές της Βραζιλίας και του Μεξικού. Παρά το γεγονός ότι η Αργεντινή, κατά τη 
δεύτερη δεκαετία του περασμένου αιώνα  συγκαταλέγονταν στις 6 πλουσιότερες χώρες του 
κόσμου από πλευράς κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η οικονομία της της ταλανίσθηκε στην συνέχεια 
από χρόνιες διαρθρωτικές παθογένειες.  
 
Λόγω του ανελαστικού συναλλαγματικού καθεστώτος, η  οικονομία, ευάλωτη στη 
νομισματική αστάθεια,  λειτουργεί σε δινομισματική βάση, με τους πολίτες να  
συναλλάσσονται σε πέσος, αλλά να αποταμιεύουν σε δολλάρια, τα οποία, ως επί το 
πλείστον,  εμβάζουν στο εξωτερικό, υπό τον φόβο των διαδοχικών διολισθήσεων του 
εγχώριου νομίσματος.  
 
Η Αργεντινή αντιμετώπισε κρίση χρεοκοπίας κατά την διετία 2001-2002, ενώ σε καθεστώς 
μερικής χρεοκοπίας βρέθηκε καί το 2014, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών της 
Κυβέρνησης με αμερικανικές εταιρείες διαχείρισης κερδοσκοπικών κεφαλαίων υψηλού 
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κινδύνου (hedge funds), που κατακράτησαν ομόλογα μή διαρθρωμένου χρέους της,  και τη 
δικαίωση των τελευταίων από το δικαστήριο των ΗΠΑ.  
 
Από το έτος αυτό, η οικονομία άρχισε να παρουσιάζει ύφεση, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά 
τις προστατευτικές πρακτικές του κρατικού παρεμβατισμού και εμφανή τα στοιχεία των 
αυθαιρεσιών και της διαφθοράς, εξέλιξη η οποία επέφερε, μεταξύ άλλων, αυστηρούς 
περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων, υψηλούς δασμούς, τεχνητά εμπόδια στις εισαγωγές 
και συνθήκες απομονωτισμού.  
 
Από την ύφεση αυτή η Αργεντινή εισήλθε σε μία μεταβατική φάση  εύθραστης ανάκαμψης  
το 2017, υπό τη διακυβέρνηση του φιλελεύθερου Προέδρου Macri, ο οποίος προέβη άμεσα 
σε ριζικές αλλαγές, εφαρμόζοντας ενα μείγμα ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής και 
παράλληλης βαθμιαίας απελευθέρωσης της αγοράς, με επίτευξη σημαντικής προόδου στην 
υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς, παρ’όλα αυτά, να τολμήσει να κόψει τον 
ομφάλιο λώρο με τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος.  
 
Από το δεύτερο εξάμηνο του 2018, λόγω ραγδαίων συναλλαγματικών αναταράξεων και 
λοιπών εξωγενών παραγόντων της διεθνούς συγκυρίας, που αναλύονται κατωτέρω,  η χώρα 
έφτασε εκ νέου στο χείλος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού και προσέφυγε στο ΔΝΤ, το 
οποίο της χορήγησε το μεγαλύτερο στην ιστορία του χρηματοδοτικό πρόγραμμα διάσωσης, 
ύψους 57,1 δις δολλ. Εκτοτε, η οικονομία εισήλθε σε  πρόγραμμα αυστηρής δημοσιονομικής 
προσαρμογής και σε έναν νέο κύκλο παρατεταμένης ύφεσης,  η οποία συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα.  
 
Σήμερα, τα βασικά προβλήματα, που παραμένουν και επαπειλούν την οικονομική 
σταθερότητα της Αργεντινής, είναι ο υποτροπιάζων πληθωρισμός και οι  συνέπειες της   
διαχρονικής σύνδεσης του εγχωρίου νομίσματος με το δολλάριο ως προς  τη διεύρυνση του 
ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και την  επιτάχυνση συσώρρευσης  εξωτερικού χρέους, 
με αποτέλεσμα την  πλήρη εξάρτηση της χώρας από την εξωτερική χρηματοδότηση για την 
κάλυψη των υπέρογκων δανειακών της αναγκών.   
 
Από το 2018 η Αργεντινή συγκαταλέγεται και επίσημα στην ομάδα των  αναδυόμενων 
οικονομιών. Ο διεθνής χρηματοπιστωτικός οίκος αξιολόγησης Morgan Stanley Capital Inc., 
στο πλαίσιο της κατάρτισης των παγκόσμιων χρηματιστηριακών δεικτών για χρήση των 
επενδυτών, ανακοίνωσε την επανένταξη της Αργεντινής στην κατηγορία αναδυόμενων 
αγορών. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ανακοινωθέν, οι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές 
εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους προς την ικανότητα της χώρας να διατηρήσει τις 
υφιστάμενες συνθήκες προσβασιμότητας και δυνατότητας χρηματιστηριακών 
μεταβιβάσεων. Η επανένταξη της Αργεντινής από την κατηγορία των οριακών αγορών 
σ΄αυτή των αναδυομένων, μετά από δεκαετή αποκλεισμό της από την κατηγορία αυτή, 
ερμηνεύεται ως «ψήφος εμπιστοσύνης» της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην 
προοπτική της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας της χώρας και αποτελεί αναγνώριση 
του  μεταρρυθμιστικού έργου της Κυβέρνησης, σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την 
οικονομία της. Περαιτέρω, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει το καθεστώς 
στάθμισης του Δείκτη για τις αναδυόμενες αγορές, , η αναβάθμιση της Αργεντινής σημαίνει 
ότι οι θεσμικοί επενδυτές και οι χρηματιστηριακοί όμιλοι διαχείρισης χαρτοφυλακίων 
υψηλού κινδύνου, που προβαίνουν στην αγορά τίτλων αναδυόμενων αγορών, υποχρεούνται 
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να αγοράζουν, μεταξύ άλλων, και μέρος μετοχών των εισηγμένων στον δείκτη αργεντινών 
εταιρειών.  
 
Η οικονομία της Αργεντινής βασίζεται   στους εξαιρετικά πλούσιους φυσικούς πόρους, στην 
εκμετάλλευση τεράστιων εύφορων γεωργικών εκτάσεων, στην ευρεία διαφοροποίηση των 
μεταποιητικών μονάδων, στον ανερχόμενο τομέα των  υπηρεσιών  και σε ένα πολύ υψηλό 
επίπεδο επιστημονικής και τεχνολογικής κατάρτισης του εργατικού δυναμικού.  Οι αχανείς 
και ανεπαρκώς αξιοποιημένες πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, με σημαντικά 
επιτεύγματα στην παραγωγή και εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, δημιουργούν 
σημαντικές επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες. Σήμερα, παρά τις αντιξοότητες επί 
του δημοσιονομικού πεδίου, η Αργεντινή διαθέτει εξαιρετική δυναμική προσέλκυσης 
επενδύσεων στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, των υποδομών, της ενέργειας, της 
εξόρυξης, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.  
 
Ιδιαίτερα ως προς την εξόρυξη υδρογονανθράκων, οι προοπτικές εκμετάλλευσης των 
σχιστολιθικών κοιτασμάτων αερίου (shale gas, δεύτερα σε κατάταξη μεγαλύτερα αποθέματα 
παγκοσμίως), πετρελαίου (shale oil, 4η χώρα σε αποθέματα) και λιθίου (3η χώρα 
παγκοσμίως), είναι τεράστιες, με επίκεντρο τα κοιτάσματα της περιοχής Vaca Muerta. 
Προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές, η Αργεντινή χρειάζεται, 
μέσω δανείων και επενδυτικών εισροών εξωτερικού, να αντλήσει υψηλά ποσά προκειμένου 
να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στους τομείς των ευρύτερων υποδομών, των μεταφορών και 
των τηλεπικοινωνιών. 
 
Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα (11% του ΑΕΠ),  η Αργεντινή διαθέτει ένα πανίσχυρο 
αγροτοβιοτεχνικό σύμπλεγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων παραγωγών 
και εξαγωγέων παγκοσμίως, τόσο στον τομέα των σιτηρών-δημητριακών όσο και στον τομέα 
της κτηνοτροφίας. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η Αργεντινή αποτελεί τον πρώτο παραγωγό 
και εξαγωγέα ηλιελαίου, τον δεύτερο παραγωγό αραβόσιτου, τον πρώτο  παραγωγό 
λεμονιών (22% της παγκόσμιας παραγωγής), τον πρώτο παραγωγό και εξαγωγέα σταφυλιών 
και αχλαδιών (40% της παγκόσμιας παραγωγής), τον τρίτο εξαγωγέα μελιού, τον τέταρτο  
εξαγωγέα βοείου κρέατος, με σημαντικές  αποστολές κρέατος στην αγορά της Κίνας και των 
ΗΠΑ,  και τον τέταρτο εξαγωγέα οίνων. Εξάλλου, σημαντικές είναι οι επιδόσεις στην εξαγωγή 
ελαιολάδου (4ος εξαγωγέας παγκομίως) και κονσερβοποιημένων ροδακίνων (6ος παραγωγός 
και εξαγωγέας παγκοσμίως). Η χώρα αποτελεί διαχρονικά τον παγκόσμιο leader στην 
παραγωγή και εξαγωγές σόγιας, σογιάλευρου και σογιέλαιου. Η επιχειρούμενη βελτίωση 
των  υποδομών, με σύγχρονα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα για την  εκμετάλλευση 
αχανών μη καλλιεργημένων εκτάσεων, δημιουργούν προσδοκίες για  αύξηση της  
παραγωγής της κατά 50% έως το 2020.  
 
Ως προς τον δευτερογενή τομέα (28% του ΑΕΠ),  η Αργεντινή διαθέτει ένα ευρύ πλέγμα 
μεταποιητικών μονάδων (μεταξύ άλλων, βιομηχανία μεταποιημένων τροφίμων,  
κλωστούφαντουργία, υποδηματοποιία, αυτοκινητοβιομηχανία, χημική βιομηχανία, 
διυλιστήρια, μεταλλουργία, σιδηρουργία, εξόρυκτικές μονάδες, αεροναυπηγική).  
 
Τέλος, ιδιαίτερα ανοδική τάση καταγράφει ο τριτογενής τομέας (61%), με ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών  υψηλής προστιθέμενης αξίας  στον τομέα της «οικονομίας της γνώσης» και της 
τεχνητής νοημοσύνης (λογισμικό, τηλεο-οπτικο-ακουστικές υπηρεσίες, πληροφορική, 
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διαφήμιση, υπηρεσίες βιοτεχνολογίας, τεχνητή νοημοσύνη, κινούμενα σχέδια, διαδικτυακές 
εφαρμογές, βιντεο-παιγνίδια, ρομποτική, εξαγωγή τεχνογνωσίας, ηλεκτρονικό εμπόριο, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, κ.α,).  Ο τομέας, στο οποίο απασχολούνται περίπου 450 χιλ. 
εργαζόμενοι,  σημειώνει εξαιρετική δυναμική και σε επίπεδο εξαγωγών.      
 
Εντούτοις, η οικονομία της Αργεντινής χαρακτηρίζεται, παράλληλα,   από σοβαρές μακρο-
οικονομικές ανισορροπίες και στρεβλώσεις στην αγορά, η οποία θεωρείται από τις πλέον 
«κλειστές», σε παγκόσμιο επίπεδο. Τούτο οφείλεται στην εφαρμογή, επί σειρά ετών, 
περιοριστικών πρακτικών, γραφειοκρατικών αγγυλώσεων, με στοιχεία εκτεταμένης 
αυθαιρεσίας και διαφθοράς, καθώς και έντονου κρατικού παρεμβατισμού και πολύ υψηλών 
δασμών στο διμερές εμπόριο, κατ’ εφαρμογήν ενός ιδιότυπου δόγματος οικονομικού 
εθνικισμού, που εφαρμόσθηκε επί σειρά ετών, υπό το πρόσχημα  της προστασίας της 
εγχώριας βιομηχανίας και καταπολέμησης της ανεργίας.   
 
Ως αποτέλεσμα των χρόνιων αυτών παθογενειών, η χώρα παρέμεινε επί δεκαετίες σχεδόν 
απομονωμένη στο πεδίο των διεθνών συναλλαγών, εξέλιξη η οποία οδήγησε στην 
επιδείνωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος και  οφείλεται, κατά κύριο λόγο, 
στην ανεπάρκεια των πολιτικών που εφαρμόσθηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.   
 
Εν κατακλείδι, το μείζον και διαχρονικό πρόβλημα της Αργεντινής, που  απειλεί σήμερα την 
σταθεροποίηση της οικονομίας,  έγκειται στην αδυναμία των εκάστοτε Κυβερνήσεων να  
διαχειρισθούν  αξιόπιστα και αποτελεσματικά τον φαύλο κύκλο της υψηλής 
συναλλαγματικής μεταβλητότητας και των συνακόλουθων διαδοχικών νομισματικών 
αναταράξεων, της κλιμάκωσης του πληθωρισμού, της διεύρυνσης των  δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων και της επιτάχυνσης συσσώρευσης χρέους,  συνιστώσες  που αποτελούν  
διαχρονικά την «αχίλλειο πτέρνα» της οικονομίας της Αργεντινής. Εκθέσεις των διεθνών 
οργανισμών και των οίκων αξιολόγησης επισημαίνουν την έλλειψη της απαιτούμενης 
πολιτικής βούλησης  και ανεπάρκεια των εφαρμοζόμενων πολιτικών στην αξιοποίηση των 
αναμφισβήτητων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, ιδιαίτερα στον τομέα των 
ενεργειακών πόρων, του  πρωτογενούς τομέα και της υψηλής εξειδίκευσης εργατικού 
δυναμικού για την προσέλκυση επενδύσεων.   
 
Η χαμηλή  συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο διεθνές εμπόριο επιβεβαιώνεται από το 
γεγονός ότι στη χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 1 εκ. μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και 
μεταποιητικές μονάδες, εκ των οποίων μόνο οι 9.500 είναι αμιγώς εξαγωγικές. Οι 
προστατευτικές πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων, επί σειρά δεκαετιών, επέφεραν 
βαθμία μείωση της συμμετοχής της Αργεντινής στις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές 
και αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 
 
Ιδιαίτερα ως προς την προσέλκυση άμεσων παραγωγικών επενδύσεων, κομβικοί  
ανασταλτικοί παράγοντες είναι  η  πολιτική αστάθεια, οι δημοσιονομικές ανισορροπίες,  η 
επιτάχυνση έκδοσης χρέους,  λόγω της χρόνιας εξάρτησης της χώρας από τον εξωτερικό 
δανεισμό, καθώς και η υψηλή συναλλαγματική μεταβλητότητα, δεδομένης της πλήρους 
εξάρτησης του εγχώριου νομίσματος από την διακύμανση του δολλαρίου.  
 
Περαιτέρω, οι αλλεπάλληλοι πληθωριστικοί κλυδωνισμοί, το εύθραστο χρηματο-πιστωτικό 
σύστημα, οι  γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, η πληθώρα  εμπορικών και δασμολογικών 
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φραγμών, η ανεπάρκεια  θεσμικού πλαισίου ως προς την παροχή επενδυτικών κινήτρων,  οι 
χρονοβόρες διαδικασίες στην απονομή δικαιοσύνης, καθώς επίσης καί τα φαινόμενα  
εκτεταμένης αυθαιρεσίας και διαφθοράς αποτελούν παράγοντες που αποθαρρύνουν τους 
εν δυνάμει επενδυτές και εξαγωγείς, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την Αργεντινή ως χώρα 
υψηλής επισφάλειας. 
 
Όπως προβλέπει ο ΟΟΣΑ, σε μεσοπροπρόθεσμο επίπεδο, εάν επικρατήσει συναλλαγματική 
νηνεμία,  οι προοπτικές που διανοίγονται είναι σαφώς περισσότερο  ευοίωνες για τη 
σταθεροποίηση της οικονομίας και την έξοδο από την ύφεση, σε συνδυασμό με την 
βαθμιαία  αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, την αποκατάσταση της επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης, τον σταδιακό αλλά συνεπή δημοσιονομικό εξορθολογισμό και  υλοποίηση  
του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ιδιαίτερα ως προς την  απελευθέρωση 
της αγοράς, εφόσον εφαρμοστούν απαρέγκλιτα οι ανειλημμένες δεσμεύσεις προς το ΔΝΤ 
και οι συστάσεις των διεθνών οργανισμών για πλήρη εξάλειψη του ισχύοντος περιοριστικού 
εισαγωγικού καθεστώτος, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι θα δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για διεύρυνση του διμερούς όγκου εμπορίου και υποδοχή άμεσων ξένων 
επενδύσεων.  
 
Πάντως, στην παρούσα φάση, η Αργεντινή εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πλέον 
«κλειστές» και «δύσκολες» αγορές, με κυρίαρχο στοιχείο τις σημαντικές  στρεβλώσεις, που 
παρεμποδίζουν την ομαλή πρόσβαση των εισαγόμενων προϊόντων και αποθαρρύνουν την 
πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων. Πέραν των υψηλών προστατευτικών 
εισαγωγικών δασμών, η Κυβέρνηση έχει θεσπίσει δασμολογικές επιβαρύνσεις, που 
πλήττουν όχι μόνο τις εισαγωγές αλλά και  τις εξαγωγές αγροτικών και βιομηχανικών 
προϊόντων, καθώς επίσης  και την εξαγωγή υπηρεσιών.  
 
Ενδεικτικά, ως προς τους πολύ υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς, αναφέρονται οι δασμοί στις 
εισαγωγές αυτοκινήτων (35%), στα ανταλλακτικά οχημάτων (14-18%), μηχανολογικό 
εξοπλισμό (14-20%), χημικά (18%), ένδυση (έως και 35%), φαρμακευτικά προίόντα (14%), 
υποδήματα ( μέχρι και 35%), κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (έως 35%). Επίσης, σε ό,τι 
αφορά τα εισαγόμενα τρόφιμα-ποτά, ενδεικτικά αναφέρονται οι δασμοί στα κρασιά (27%), 
σοκολάτα (20%), οινοπνευματώση (20-35%), μπισκότα (16-18%), κονσερβοποιημένα 
ροδάκινα (55%), αναψυκτικά (20-35%). Επιπρόσθετα, από το τέλος του 2019, η κείμενη 
νομοθεσία, υπό το πρόσχημα της προστασίας της εγχώριας παραγωγής και διατήρησης 
θέσεων εργασίας, προβλέπει μία σειρά μή δασμολογικών εμποδίων και λοιπών 
περιοριστικών μέτρων «ισοδυνάμου αποτελέσματος», τα οποία επιτείνουν περαιτέρω τις  
στρεβλώσεις στην πρόσβαση στην αγορά. Οι  σημαντικότεροι  τεχνητοί φραγμοί αφορούν 
την μή αυτόματη χορήγηση άδειας εισαγωγής σε περίπου 1500 δασμολογικές κλάσεις 
(μεταξύ άλλων παιγνίδια, ποδήλατα, ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός 
κλωστοϋφαντουργία, υπόδηση, ελαστικά, οχήματα, ανταλλακτικά, έπιπλα, οικιακές 
συσκευές, θερμαντήρες, χαρτικά, τρόφιμα, φάρμακα, τηλέφωνα),  καθυστερήσεις στην 
έγκριση εμπορικών σημάτων, καθώς και  απουσία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα στον τομέα των φαρμάκων. Εξάλλου,   η απουσία  κανονιστικού 
πλαισίου προστασίας προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων έχει ως συνέπεια τη φαλκίδευση 
και απομίμηση ευρωπαϊκών προϊόντων,  μεταξύ αυτών και ελληνικών, όπως αναλύεται 
κατωτέρω. Συναφώς, παρατηρείται διακριτική μεταχείριση υπέρ εγχωρίων αγαθών και 
υπηρεσιών στους διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών, ενώ προβλέπονται ειδικές 
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προϋποθέσεις για επενδυτικές συμπράξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Επιπρόσθετα, καταγράφονται χρονοβόρες διαδικασίες στην χορήγηση αδειών εισαγωγής, 
με το πρόσχημα της διενέργειας  υγειονομικών και φυτο-υγειονομικών ελέγχων, ενώ 
προβλέπονται περιορισμοί στην εισαγωγή χρησιμοποιημένων αγαθών, μεταξύ των οποίων 
και τα ανταλλακτικά οχημάτων, τα οποία πρέπει να πληρούν ειδικές εγχώριες 
προδιαγραφές.  
 
Τέλος, παρατηρούνται αλληλοεπικαλύψεις των εμπλεκομένων αρχών της Αργεντινής, οι 
οποίες είναι αρμόδιες  για εκδόσεις διοικητικών εγγράφων. Ιδιαίτερα προβλήματα 
δημιουργούνται κατά την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία έκδοση πιστοποιητικών 
καταγωγής, τα οποία πρέπει να επικυρωθούν από  τα κατά τόπους Προξενεία της Αργεντινής. 
Περαιτέρω, χρονοβόρες διαδικασίες παρατηρούνται κατά τη διαδικασία ελέγχου της 
σύνθεσης των εισαγόμενων προϊόντων (DJCPs) κλωστοϋφαντουργίας, υποδημάτων και 
ενδυμάτων, τα οποια υποβάλλονται σε τεχνικές δοκιμασίες, διάρκειας 6  μηνών.  
 
Σημαντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
Ιδιαίτερα ως προς  τον ενεργειακό τομέα, η Αργεντινή διαθέτει παγκοσμίως το τρίτο 
μεγαλύτερο απόθεμα φυσικού αερίου. Το μεγαλύτερο δέλεαρ των ξένων επενδυτικών 
ενεργειακών ομίλων επικεντρώνεται στο κοίτασμα Vaca Muerta, το οποίο αποτελεί το 2ο 
μεγαλύτερο στον κόσμο σε αποθέματα σχιστολιθικού φ.α. Η κυβέρνηση της Αργεντινής 
επιδιώκει προσέλκυση ΑΞΕ ύψους 15 δις δολλ το χρόνο, υποσχόμενη παροχή κινήτρων, 
φοροαπαλλαγών και μείωση του κόστους εργασίας. Ωστόσο, επί του πρακτέου, η 
σημειωθείσα πρόοδος απέχει μακράν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες.  
 
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. 
 
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 έργα στον κλάδο των ΑΠΕ στην 
Αργεντινή. Στο πεδίο των διεθνών της συναλλαγών, οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας 
επικεντρώνονται στα  αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα,  ιχθυρά, μεταποιημένα, πρώτες 
ύλες  και ενεργειακά προϊόντα, κυρίως προς Βραζιλία, ΕΕ, ΗΠΑ και Κίνα, ενώ οι 
σημαντικότερες εισαγωγές αφορούν τους τομείς των ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών 
προϊόντων, καυσίμων  και οχημάτων, με σημαντικότερους προμηθευτές την Βραζιλία, ΕΕ, 
Κίνα και ΗΠΑ.  
 
Συμφωνία ΕΕ-Mercosur 
Από τη δημιουργία της Mercosur, ο κύριος στόχος της Ένωσης ήταν η προώθηση ενός ενιαίου 
χώρου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των χωρών που την 
απαρτίζουν και τη δημιουργία επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών για επιχειρήσεις 
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που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Ένωσης.  
 
Μείζονος σημασίας  για την μεσοπρόθεσμη προοπτική οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 
και την διεύρυνση των  διεθνών της συναλλαγών κρίνεται η σύναψη της  Συμφωνίας 
Ελευθέρου Εμπορίου της Κοινής Αγοράς του Νότου (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, 
Παραγουάη)  με την Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία, πέρα από την ώθηση των εκατέρωθεν 
εμπορικών ροών, αναμένεται να συμβάλει σε συμπράξεις  επί του επενδυτικού πεδίου. Η 
εν λόγω Συμφωνία προβλέπει τη διευκόλυνση της ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών 
μεταξύ της ΕΕ και των τεσσάρων χωρών της Mercosur και δύναται να αποτελέσει μια μεγάλη 
ευκαιρία για τις εξαγωγές της Αργεντινής. Επίσης, θα είναι σημαντικό κίνητρο και για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν προς την Αργεντινή, καθώς αναμένεται 
να υπάρξει σημαντική μείωση δασμών και γραφειοκρατικών εμποριών, γεγονός που 
δημιουργεί αρκετές δυσχέρειες κατά την παρούσα χρονική στιγμή.  
 
Η επί της αρχής συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούνιο του 2019 και  
χαρακτηρίζεται από τις δύο πλευρές ιστορική, προβλέπει  θέσπιση μεταβατικών περιόδων, 
ενώ είναι προφανή τα πλεονεκτήματα που αποκομίζει η Αργεντινή από την πρόσβαση των 
αγαθών και υπηρεσιών της σε μία αγορά 780 εκ. καταναλωτών (ΕΕ και Mercosur), την  
ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας και την ενσωμάτωσή της στο παγκόσμιο 
οικονομικό γίγνεσθαι.  Παράλληλα, μείζονος σημασίας για την οικονομία της είναι οι  
προοπτικές που διανοίγονται για τη διεύρυνση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της 
Αργεντινής. Συναφώς, μεταξύ των ευεργετικών επιπτώσεων για την οικονομία της 
Αργεντινής, προβάλλεται η  μεσοπρόθεσμη μεγέθυνση του ΑΕΠ, οι νέες επενδυτικές ροές, η 
μεταφορά τεχνολογίας, η διαφοροποίηση της παραγωγικής δομής, η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, υπογραμμίζονται η 
θέσπιση διαφανών κανόνων διεξαγωγής του εμπορίου, η ομογενοποίηση των 
δασμολογικών κλάσεων και η  απλοποίηση της εξαγωγικής διαδικασίας. 
 
Σημειώνεται ότι ενώ η παρούσα Κυβέρνηση της Αργεντινής είχε εκφράσει αρχικά  ενστάσεις  
σχετικά με τη Συμφωνία ΕΕ-Mercosur, καθώς θεωρούσε ότι μπορούσε να πλήξει τα 
συμφέροντα σημαντικών κλάδων της Αργεντινής οικονομίας. Επιφυλάξεις για εν λόγω 
Συμφωνία έχει η Εθνική Ένωση Επιχειρηματιών της Αργεντινής καθώς ισχυρίζεται ότι θα έχει 
οφέλη κυρίως για τις πολυεθνικές εταιρείες εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Επίσης, συνδικάτα έχουν αναφέρει ότι μετά την επικύρωση της Συμφωνίας, θα χαθούν 
πολλές θέσεις εργασίας δεδομένου ότι θα υπάρξουν μαζικές εισαγωγές φθηνότερων 
προϊόντων από χώρες της ΕΕ.   
 
Πλέον το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής έχει πεισθεί για την αναγκαιότητα 
επικύρωσης και έναρξης ισχύος της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur το συντομότερο δυνατό καθώς 
το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην προώθηση και ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των 
δύο πλευρών ενώ δύναται επίσης να ωθήσει την οικονομική ανάκαμψη των επιμέρους 
χωρών που απαρτίζουν αμφότερες τις ενώσεις.  
 
Η Συμφωνία δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από τις χώρες της Mercosur, ούτε από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενδεχομένως να απαιτηθεί μεγάλο χρονικό 
διάστημα μέχρι να τεθεί σε ισχύ. Σημειώνεται ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ διαφωνούν με την 
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περιβαλλοντική πολιτική της Βραζιλίας και για το λόγο αυτό ενδέχεται να καθυστερήσουν 
την επικύρωση της Συμφωνίας.  
 
Η Αργεντινή έχει την Προεδρία στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Μεταξύ των βασικών 
προτεραιοτήτων της Αργεντινής  προεδρίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στους τομείς έρευνας, καινοτομίας και βιοτεχνολογίας με 
ιδιαίτερη έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Η 
κυβέρνηση της Αργεντινής προσδίδει μεγάλη σημασία σε περιβαλλοντικά θέματα, ωστόσο 
αποφεύγει να επικρίνει πρακτικές της κυβέρνησης της Βραζιλίας, καθώς η γειτονική χώρα 
αποτελεί τον βασικότερο εμπορικό εταίρο της Αργεντινής και μέσω της Mercosur έχουν 
αυξηθεί σημαντικά οι διμερείς εμπορικές σχέσεις των δύο κρατών.  
 
Αξίζει να αναφερεί ότι μεταξύ των χωρών της Mercosur υπάρχουν διαφωνίες κυρίως για το 
γεγονός ότι η Ουρουγουάη επιδιώκει να προβεί σε διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου 
με τρίτες χώρες χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων μελών της Ένωσης. Επιπλέον, και η 
Βραζιλία τάσσεται υπέρ της υπαγωγής στο κοινό εξωτερικό δασμολόγιο περισσοτέρων 
προϊόντων.   
 
Προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur  
Όσον αφορά στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
ΕΕ-Mercosur, το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί ευνοϊκά για προϊόντα της χώρα μας.  Εντούτοις, 
βρίσκεται σε επεξεργασία το ενδιάμεσο καθεστώς για όλες τις επιχειρήσεις των χωρών της 
Mercosur που παράγουν και εμπορεύονται  παραπλήσια προϊόντα με ορισμένα ευρωπαϊκών 
χωρών (κυρίως ιταλικά και ισπανικά προϊόντα). Για το λόγο αυτό η ΕΕ έχει ζητήσει αρκετές 
πληροφορίες, σε βάθος χρόνου, για τις εταιρείες των χωρών Mercosur που παράγουν τα 
συγκεκριμένα προϊόντα.   
 
 
1.1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη 
 
Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη  Αργεντινής  

 2018 2019 2020 

Ονομαστικό ΑΕΠ   466,9 δις € 368,1 δις € 335,3 δις € 

Μεταβολή ΑΕΠ  -18,7% -21,16% -10,9% 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ  10.494 € 8.171 € 7.463 € 

Ανεργία  9,1% 8,9% 11,6% 

Πληθωρισμός  47,6% 53,8% 42,0% 

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)  77, 86% 86,2% 96,7% 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ) -5,4% -1,2% 0,8% 

Βασικό επιτόκιο  70% 55% 38% 

    

Πηγή:  Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής  

      
Το 2020 παρατηρείται βαθμιαία συρρίκνωση του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ έναντι του 
2018 και 2019, η οποία οφείλεται στην επιβράδυνση της οικονομίας καθώς και στις 
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συνέπειες των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας που επιδείνωσαν την οικονομική 
κατάσταση. 
 
Σημαντικό πλήγμα δέχθηκαν οι σημαντικότεροι τομείς της βιομηχανικής παραγωγής,   
αλιείας,  πωλήσεων λιανικής,  μεταποίησης και κατασκευών. Ως πρός τον καλπάζοντα 
πληθωρισμό, ο οποίος προκαλεί, διαχρονικά, κομβικής σημασίας παρενέργειες στην 
οικονομία της Αργεντινής,  παρατηρείται  μείωση το 2020, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται 
σε πολύ υψηλά επίπεδα.  
 
Η φρενήρης άνοδος του δολλαρίου συνεχίσθηκε έναντι του εγχώριου νομίσματος, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους 2020 εξέλιξη που οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε διελκυνστίδα 
αλλεπάλληλων  νομισματικών αναταράξεων, οι οποίες έπληξαν τις αναδυόμενες αγορές. Η 
Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής προχώρησε σε σειρά νέων  διορθωτικών παρεμβάσεων, με 
το βασικό επιτόκιο αναφοράς να ανέρχεται στο δυσθεώρητο 55%, προκειμένου να 
αναχαιτίσει την υποτίμηση του πέσος.  
 
Ως προς την διακύμανση του χρέους,  το οποίο αποτελεί, διαχρονικά, μία από τις 
μεγαλύτερες παθογένειες της οικονομίας της Αργεντινής, το 2020 παρατηρείται βαθμιαία 
διεύρυνση, αγγίζοντας το 96,7% του ΑΕΠ. Εκθέσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης 
επισημαίνουν ότι οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για επίτευξη συναλλαγματικής 
σταθερότητας δεν συνοδεύονται  από αντίστοιχη εξάλειψη της δυσπιστίας των αγορών, στο 
βαθμό που αυτή συνεχίζει να αποτυπώνεται στον δείκτη επικινδυνότητας της χώρας.  
 
1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 

Η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και κυρίως των εξαγωγών αποτελεί προτεραιότητα 
για την Κυβέρνηση της Αργεντινής.  Ως προς το εμπόριο αγαθών, κατά την περίοδο 2015-
2019 παρατηρείται  βαθμιαία αύξηση των εξαγωγών,  η οποία οφείλεται, κατά κύριο λόγο, 
στις σημαντικές  επιδόσεις  του πανίσχυρου αγροτοβιοτεχνικού συμπλέγματος της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας, με μέγιστη συμβολή στην μεγέθυνση του ΑΕΠ. 
 
1.1.3.1 Εμπόριο προϊόντων 
Το 2020, ο όγκος εμπορικών συναλλαγών της Αργεντινής  ανήλθε σε 85,1 δισ. ευρώ, 
σημειώνοντας μείωση κατά 16% σε σχέση με το 2019. Καθόλη τη διάρκεια του του 2020, οι 
εξαγωγές ήταν 48 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ήταν 37,1 δισ. ευρώ και υπήρξε εμπορικό 
πλεόνασμα 10,9 δισ. ευρώ.  Οι βασικότεροι εμπορικοί εταίροι της Αργεντινής το περασμένο 
έτος ήταν η EE, Βραζιλία, η Κίνα και οι ΗΠΑ.  
 
Πίνακας 2: Εξωτερικό εμπόριο Αργεντινής (αξία σε δις €) 

 2018 2019 2020 

Εξαγωγές προϊόντων  52,3 58,2 48,0 

Εισαγωγές προϊόντων 55,4 43,9 37,1 

Όγκος συναλλαγών 107,7 102,1 85,1 

Εμπορικό ισοζύγιο -3,1 14,3 10,9 
Πηγές: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αργεντινής (Indec) και ITC 
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Πίνακας 3: Σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα Αργεντινής (αξία σε δισ. €) 
  2019 2020 Μετα-

βολή  

 4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

1 23.04 Υπολείμματα σογιέλαιου 7,8 13,5% 6,8 14,2% -1,0 
2 99.99 Εμπιστευτικά 4,2 7,2% 5,3 11,0% 1,1 
3 10.05 Καλαµπόκι  5,3 9,1% 5,3 11,0% 0,01 
4 15.07 Σογιέλαιο 3,1 5,3% 3,4 7,0% 0,3 
5 87.04 Οχήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων  3,5 6,0% 2,1 4,3% -1,4 
.. … …  …   
 Σύνολο εξαγωγών 58,2  48,0   

Πηγή: ITC  
 
 

Πίνακας 4: Σημαντικότερα εισαγόμενα προϊόντα Αργεντινής (αξία σε δισ. €) 
  2019 2020 Μετα-

βολή  

 4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

1 12.01 Κουκιά σόγιας 1,4 3,2% 1,7 4,6% 0,3 

2 87.08 Εξαρτήµατα αυτοκινήτων οχηµάτων  1,8 4,1% 1,4 3,8% -0,4 

3 87.03 Επιβατικά αυτοκίνητα 2,1 4,8% 1,4 3,8% -0,7 

4 85.17 Τηλεφωνικές συσκευές 1,5 3,4% 1,2 3,2% -0,3 

5 27.11 Φυσικό αέριο 1,5  3,4% 1,0 2,7% -0,5 

.. … …  …   

 Σύνολο εισαγωγών 43,9  37,1   
Πηγή: ITC  

    
  
Πίνακας 5: Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών της Αργεντινής (αξία σε δισ. €) 

  2019 2020 Μετα-
βολή  

 Χώρα Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

1 Βραζιλία 6,8 11,7% 4,4 9,2% -2,4 

2 Κίνα 5,6 9,6% 4.0 8,3% -1,6 

3 Βιετνάμ 2,4 4,1% 2,4 5,0% 0 

4 Χιλή 2,3 3,9% 1,9 3,9% -ο,4 

5 Ινδία 1,6 2,7% 1,8 3,7% 0,2 

.. … …  …   

 Σύνολο εξαγωγών 58,2  48,0   
Πηγή: ITC  
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Πίνακας 6: Σημαντικότεροι προμηθευτές της Αργεντινής (αξία σε δισ. €) 
  2019 2020 Μετα-

βολή  

 Χώρα Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

1 Βραζιλία 9,1 20,7% 7,6 20,5% -1,5 

2 Κίνα 8,2 18,6% 7,5 20,2% -0,7 

3 ΗΠΑ 5,6 12,7% 3,8 10,2% -1,8 

4 Παραγουάη 1,5 3,4% 1,9 5,1% 0,4 

5 Γερμανία 2,5 5,7% 1,7 4,6% -0,8 

.. … …  …   

 Σύνολο εισαγωγών 43,9  37,1   
Πηγή: ITC  

Επισημαίνεται ότι η Βραζιλία αποτελεί διαχρονικά τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της 
Αργεντινής, με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα επί του πολιτικού και οικονομικού πεδίου, 
να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εξέλιξη του διμερούς εμπορίου Αργεντινής-Βραζιλίας. 
Ιδιαίτερα ως προς τις διμερείς εμπορικές σχέσεις Βραζιλίας-Αργεντινής, αυτές  
χαρακτηρίζονται απο υψηλό βαθμό συμπληρωτικότητας και απορροφητικότητας, 
επηρρεαζόμενες,  παράλληλα, από τις  ισχυρές συναλλαγματικές  διακυμάνσεις  του πέσος 
και του ρεάλ έναντι του δολλαρίου. Η Βραζιλία αποτελεί διαχρονικά τον ζωτικής σημασίας 
σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Αργεντινής, αφού στην γείτονα χώρα απορροφάται  ο 
κύριος όγκος των αργεντινών εξαγωγών, και έναν απο τους μεγαλύτερους επενδυτικούς 
εταίρους. Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης χαρακτηρίζει τη σχέση αυτή στρατηγική 
ως ατμομηχανή για την αργεντινή οικονομία, προωθώντας το διάλογο για την περαιτέρω 
προαγωγή της και παρακολουθεί ενδελεχώς τις οικονομικές εξελίξεις στη γείτονα χώρα, με 
κομβική επιδίωξη την διεύρυνση του όγκου των αργεντινών εξαγωγών.  Η  πορεία των 
διμερών εμπορικών σχέσεων με τη Βραζιλία αποτελεί βαρόμετρο για την εξέλιξη του 
ελλείμματος του ισοζυγίου διμερών συναλλαγών της Αργεντινής, το οποίο είχε, επί σειρά 
ετών,  επιδεινωθεί δραματικά.  Σημειώνεται ότι περίπου το 90%  των εισαγωγών της 
Αργεντινής απο Βραζιλία είναι βιομηχανικά προίόντα, ενώ το 76% των αργεντινών εξαγωγών 
προς Βραζιλία ήταν βιομηχανικά προϊόντα ,  εκ των οποίων  οχήματα, τεμάχια οχημάτων, 
ανταλλακτικά, καθώς και σιτηρά.      
 
Επίσης, παρατηρείται μεγάλη αύξηση στον όγκο εμπορίου με την Κίνα, η οποία αποτελεί τον 
δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Αργεντινής. Τα βασικότερα προϊόντα που 
εξάγονται στην Κίνα είναι σόγια, βόειο κρέας, οίνοι κτλ. 
 
1.1.3.2 Εμπόριο υπηρεσιών 
Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μία σημαντική δυναμική στις τουριστικές  
μετακινήσεις των Αργεντινών σε προορισμούς του εξωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 
170% από το 2007 μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα σημειώνεται αύξηση, κατά πολύ 
χαμηλότερη, στις  αφίξεις των τουριστών που επισκέπτονται την Αργεντινή. Ιδιαίτερα κατά 
το διάστημα της διακυβέρνησης Macri, η άρση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων,  η 
υπερπληθώρα προσφορών των εδώ ταξιδιωτικών πρακτορείων με διευκόλυνση 
αποπληρωμής άτοκων δόσεων,  η αύξηση των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω 
χρήσης πιστωτικών καρτών και, πρωτίστως, το υψηλό κόστος διακοπών εσωτερικού 
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τουρισμού στην Αργεντινή, αποτελούν τους σημαντικότερους λόγους, για τους οποίους 
πολλοί Αργεντίνοι επιλέγουν προορισμούς του εξωτερικού. Σημειώνεται ωστόσο ότι λόγω 
των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας μετά τον Μάρτιο 2020 απαγορεύτηκε η είσοδος 
τουριστών στη χώρα.  
 
1.1.4 Επενδύσεις 
Από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της Ετήσιας Εκθεσης της Οικονομικής 
Επιτροπής του ΟΗΕ για την Λατινική Αμερική, προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο στις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής καταγράφεται πτωτική τάση. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον 
στον τομέα της εξόρυξης επικεντρώθηκε στην εκμετάλλευση λιθίου λόγω της εκτεταμένης 
χρήσης του, κυρίως σε σωρευτές ιόντων, κινητή τηλεφωνία, υπολογιστές και ηλεκτρικά 
οχήματα.  
 
Η Αργεντινή παρουσιάζει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την εκμετάλλευση 
των πλούσιων κοιτασμάτων της περιοχής που είναι γνωστή και ως «τρίγωνο του λιθίου», 
κοντά στα σύνορα μεταξύ των βορείων περιοχών της Αργεντινής Salta και Catamarca με τη 
Χιλή και τη Βολιβία, όπου συγκεντρώνεται το 70% των παγκόσμιων αποθεμάτων λιθίου. Στον 
τομέα αυτό, η Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι διαθέτει μόνο το 13% των παγκοσμίων 
αποθεμάτων, διατηρεί προβάδισμα, διότι η μεν Βολιβία προέβη σε εθνικοποιήσεις και δεν 
επιτρέπει την υλοποίηση ΑΞΕ στον τομέα αυτό, η δε Χιλή περιόρισε σημαντικά τις 
αδειοδοτήσεις εκμετάλλευσης από αλλοδαπές εταιρείες. Σημειώνεται ότι η ετήσια 
παραγωγή λιθίου ανέρχεται σε 40.000 τόνους, ενώ εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι, εάν 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις, ύψους 1,5 δις δολλ. στον τομέα αυτό, η παραγωγή θα 
υπερβεί τους 130.000 τόνους.  
 
Αναλυτές επισημαίνουν ότι  η απουσία σημαντικής προόδου στον τομέα της προσέλκυσης 
ΑΞΕ κατά την περίοδο 2016-2018 εγείρει το ερώτημα του εάν και κατά πόσο η βαθμιαία 
φιλελευθεροποίηση της αργεντινής οικονομίας θα μπορούσε να διαδραματίσει τον 
αναμενόμενο καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση ΑΞΕ.  Από την αξιολόγηση των διαθέσιμων 
στοιχείων προέκυψε, ότι η άρση των συναλλαγματικών περιορισμών, οι εξαγγελίες για 
βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς, με εξάλειψη των στρεβλώσεων σε επίπεδο 
όρων πρόσβασης, καθώς και η λήψη μέτρων εμπέδωσης υγιούς επιχειρηματικού κλίματος, 
στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης 
κυβέρνησης Macri, δεν άσκησαν την προσδοκώμενη  επίδραση στο ενδιαφέρον των ξένων 
επενδυτών, αφού δεν συνοδεύθηκαν έμπρακτα από αντίστοιχη υλοποίηση ΑΞΕ στην 
Αργεντινή. Και τούτο, παρά την επιβράβευση της διεθνούς κοινότητας και των οίκων 
αξιολόγησης για την επανενσωμάτωση της χώρας στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι.  
 
Χωρίς να παραγνωρίζεται από πλευράς των διεθνών επενδυτών το υπάρχον αξιόλογο 
εξειδικευμένο δυναμικό, καθώς και οι αναδυόμενες ευκαιρίες και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Αργεντινής, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ενδιαφερόμενοι για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις παραμένουν  διστακτικοί στην υλοποίηση ΑΞΕ στη χώρα, που 
εξακολουθούν να θεωρούν υψηλού επενδυτικού κινδύνου.  
 
Τέλος, υπό τις συνθήκες της τρέχουσας δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας, οι οποίες 
συνδυαστικά οδηγούν σε αναζωοπύρωση της υφεσιακής δυναμικής, δεν θα πρέπει να 
προξενεί έκπληξη η θεαματική έξαρση που καταγράφεται στον τομέα των κατ΄ ευφημισμό 
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«θεσμικών επενδύσεων» στην Αργεντινή, με βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χρηματο-
πιστωτικών κερδοσκοπικών ομίλων διαχείρισης χαρτοφυλακίων υψηλού κινδύνου, κυρίως 
αμερικανικών συμφερόντων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχιζόμενη συναλλαγματική 
μεταβλητότητα, επιδιώκουν τις μέγιστες δυνατές υψηλές αποδόσεις σε σύντομο χρονικό 
διάστημα.  
 
Με δεδομένη, βάσει των στοιχείων, τη διαχρονική προσήλωση των ευρωπαϊκών εταιρειών 
στην υλοποίηση ΑΞΕ και όχι σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου στην Αργεντινή, οι αναλυτές 
εκτιμούν ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-Mercosur θα δημιουργήσεις τις 
προϋποθέσεις για σημαντική εισροή ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων και εκτέλεση 
μακρόπνοων σχεδίων υποδομών.  
 
1.2 Οικονομικές προβλέψεις 2021 
Το 2021 βρίσκει την οικονομία της Αργεντινής αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, νέες 
αβεβαιότητες και μείζονος προτεραιότητας πιεστικά ζητήματα. Παρατεταμένη ύφεση, 
επιδείνωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, καθεστώς επιλεκτικής  χρεοκοπίας, 
εφαρμογή Νόμου περί Εκτακτης Ανάγκης, περαιτέρω όξυνση  συναλλαγματικής αστάθειας, 
δραματική μείωση των διαθέσιμων της Κεντρικής Τράπεζας, αυστηροποίηση των ελέγχων 
στις κινήσεις κεφαλαίων, υψηλός πληθωρισμός, καταπολέμηση της φτώχειας και επίσπευση 
της  επαναδιαπραγμάτευσης του εξωτερικού χρέους, συνθέτουν, εν πολλοίς,  την τρέχουσα 
εικόνα. Με τα δεδομένα αυτά,   οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης όχι μόνον δεν 
επιτρέπουν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, τη δημιουργία προσδοκιών αναπτυξιακής 
δυναμικής εντός του 2021, αλλά εκφράζονται εύλογες επιφυλάξεις για επιδείνωση των 
μακρο-οικονομικών δεικτών.    
 
Ιδιαίτερα ως προς το εξωτερικό εμπόριο, η διαφαινόμενη ενίσχυση  των  προστατευτικών 
πρακτικών, όπως τούτο προκύπτει από το ανακοινωθέν οικονομικό πρόγραμμα της νέας 
Κυβέρνησης, με  αύξηση των δασμολογικών επιβαρύνσεων και διατήρηση σειράς μή 
δασμολογικών μέτρων, τεχνικών εμποδίων, χρονοβόρων τελωνειακών διατυπώσεων, 
προϋποθέσεων χορήγησης αδειοδοτήσεων και λοιπών εμπορικών φραγμών,  επιφέρουν 
βαθμιαία συρρίκνωση των εισαγωγών και αμβλύνουν την προοπτική προσέλκυσης ξένων 
επενδύσεων.  
 
Υπό το φώς των ανωτέρω, η Κυβέρνηση, σε αντίθεση με την πρακτική της ήπιας 
δημοσιονομικής προσαρμογής των προκατόχων της, επισπεύδει την εφαρμογή των μέτρων 
του οικονομικού προγράμματος, που αποβλέπουν  στην βελτίωση των δημοσιονομικών 
ανισορροπιών με κοινωνικό πρόσημο, με βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου  
αφενός την αύξηση των κρατικών εσόδων, με επιβολή νέων φορολογικών και δασμολογικών 
επιβαρύνσεων και αφετέρου την ελάφρυνση των ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων.  
 
1.3     Οικονομικές σχέσεις Αργεντινής 
 
1.3.1 Αργεντινή-Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur) 
Μετά από 20 έτη επίπονων  διαπραγματεύσεων, η ΕΕ και οι χώρες της Mercosur κατέληξαν 
στις 29/6/2019 στην επί της αρχής συμφωνία   για την υπογραφή Συμφωνίας Ελευθέρου 
Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Κοινής Αγοράς του Νότου, προϊον αμοιβαίου συμβιβασμού 
επ’ωφελαία των δύο μερών.   
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Η συμφωνία, η οποία  υπεγράφη τον Ιούνιο του 2019, χαρακτηρίζεται ιστορική, ενώ είναι 
προφανή τα πλεονεκτήματα που αποκομίζει η Αργεντινή από την πρόσβαση των αγαθών και 
υπηρεσιών της σε μία αγορά 780 εκ. καταναλωτών (ΕΕ και Mercosur), την  ενίσχυση της 
διεθνούς εικόνας της χώρας και την ενσωμάτωσή της στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι 
και, παράλληλα, διανοίγονται προοπτικές για τη διεύρυνση των εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων της Αργεντινής, που απορροφούν το 63% του συνόλου. Συναφώς, μεταξύ των 
ευεργετικών επιπτώσεων για την οικονομία της Αργεντινής, προβάλλεται η  μεσοπρόθεσμη 
μεγέθυνση του ΑΕΠ, οι νέες επενδυτικές ροές, η μεταφορά τεχνολογίας, η διαφοροποίηση 
της παραγωγικής δομής, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Τέλος, υπογραμμίζονται η θέσπιση διαφανών κανόνων διεξαγωγής του εμπορίου, 
η ομογενοποίηση των δασμολογικών κλάσεων και η  απλοποίηση της εξαγωγικής 
διαδικασίας.  
 
Αναλυτές εκτιμούν ότι η Αργεντινή αποκομίζει σημαντικά πλεονεκτήματα από τον 
δασμολογικό αφοπλισμό στις  εξαγωγές των δημητριακών και την παραχώρηση  ετήσιων 
ποσοστώσεων σε βόειο κρέας,  ζάχαρη, καφέ, χυμούς, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, 
πτηνοτροφικά προϊόντα, ιχθυρά, αιθανόλη, κρασιά, μέλι, φυτικά, έλαια, κ.α. Από την άλλη 
πλευρά, θεωρούν ότι η συμφωνία δημιουργεί προκλήσεις για τα βιομηχανικά προϊόντα της 
χώρας και όλους τους παρηκμασμένους κλάδους, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, όπως η 
μεταλλουργία, η βιομηχανία οχημάτων και ανταλλακτικών, η κλωστοϋφαντουργία και η 
υποδηματοποιία, ενώ προβληματισμός εκφράζεται για τις πιέσεις που θα ασκηθούν 
μεσοπρόθεμα στην ελαιουργία, γαλακτοβιομηχανία, χημική βιομηχανία και στις μονάδες 
παραγωγής φαρμάκων-καλλυντικών. Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω τομείς προστατεύονται 
από ισχυρό δασμολογικό καθεστώς, που καθιστά απαγορευτική την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών προϊόντων στην αγορά της Αργεντινής.   Ως προς τις εξαγωγές υπηρεσιών της 
Αργεντινής προς την ΕΕ, από τους πλέον ανερχόμενους εξαγωγικούς τομείς, μετά τη σόγια 
και τα οχήματα, με 450.000 θέσεις εργασίας, προσδοκάται ότι η συμφωνία θα θέσει τις 
βάσεις για τη διεύρυνσή τους προς την αγορά ΕΕ, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο 
εισαγωγέα υπηρεσιών παγκοσμίως, ιδιαίτερα στον τομέα του λογισμικού και της παροχής 
υπηρεσιών στην ψηφιοποιημένη οικονομία της γνώσης. Τέλος,  η Συμφωνία ΕΕ-Mercosur  
διανοίγει προοπτικές για την προσέλκυση  παραγωγικών επενδύσεων στην Αργεντινή, η 
οποία, στην παρούσα  φάση απορροφά μόνο το 2% των επενδύσεων της ΕΕ. 
 
1.3.2   Αργεντινή – ΠΟΕ- Η υπόθεση του biodiesel 
Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ΠΟΕ-Αργεντινής, κατά την τελευταία τριετία αυτές χαρακηρίζονται 
από τη διαμάχη ΕΕ-Αργεντινής για τις εξαγωγές βιοκαυσίμων στην ΕΕ, καθώς κια από την 
προσφυγή της Αργεντινής στα όργανα του ΠΟΕ εναντίον των αντισταθμιστικών δασμών της 
ΕΕ. Η Αργεντινή, πρώτος εξαγωγέας βιοντήζελ  παγκοσμίως, με  ετήσια παράγωγή  4 εκ. 
τόνους, εκ των οποίων καταναλώνει το 1 εκ, επιδιώκει σταθερά την πρόσβασή της σε νέες 
αγορές για την εξαγωγή του πλεονάσματος.  
 
Η  Αργεντινή από το 2009 αποτελεί τον βασικό εξαγωγέα biodiesel της ΕΕ (13% των εξαγωγών 
της Αργνετινής προς την ΕΕ). Από το 2013 η ΕΕ επέβαλε δασμούς anti-dumping 22-25,7% 
κατόπιν πιέσεων των ευρωπαίων παραγωγών, η Ευρ. Επιτροπή, μετά από διενέργεια 
έρευνας των κλιμακίων της στην Αργεντινή, με το επιχείρημα ότι οι παραγωγοί της 
Αργεντινής προμηθεύονται την πρώτη ύλη (σόγια) σε τιμές κατώτερες της αγοράς, 
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λαμβάνουν τραπεζικές πιστώσεις με προνομιακούς όρους, καθώς και κρατικές επιδοτήσεις 
με τη μορφή διευκολύνσεων αποπληρωμής ετεροχρονισμένων φόρων.   
 
1.3.3 Αργεντινή – Ευρωπαϊκή Ένωση 
Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της  ΕΕ και της Αργεντινής διέπονται από τη Συμφωνία-Πλαίσιο 
Εμπορικής και Οικονομικής Συνεργασίας, η οποια τέθηκε σε ισχύ το 1990  και περιλαμβάνει 
δύο θεμελιώδη στοιχεία, που συνιστούν  ταυτόχρονα και τον ακρογωνιαίο λιθο της διμερούς 
συνεργασίας: την ενίσχυση των δημοκρατικών ιδεωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτωνκαι 
την περιφερειακή ολοκλήρωση.  Ως μέλος της Mercosur, η Αργεντινή είναι επίσης 
συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας πλαισίου συνεργασίας ΕΕ-Mercosur, η οποια 
υπεγράφη το 1995 και περιλαμβάνει διατάξεις για την εμπορική συνεργασία και συμμετέχει, 
κατά τα τελευταία 20 έτη, σε όλες τις διαβουλεύσεις, που πραγματοποιήθηκαν για την 
υπογραφή Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου  EE-Mercosur. 
 
Οι εξαγωγές της Αργεντινής 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 περισσότερες εξαγωγές της Αργεντινής κατευθύνθηκαν στις άλλες χώρες της 
Mercosur (18,2% των συνολικών εξαγωγών). Οι εισαγωγές από την ΕΕ ήταν 6,6 δις δολ. 
παρουσιάζοντας εμπορικό πλεόνασμα 100 εκατ. δολ.  
 
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Αργεντινή καθώς οι επενδύσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί από εταιρείες προερχόμενες από τις χώρες της ΕΕ  αντιπροσωπεύουν το 
44% των συνολικών επενδύσεων. Οι περισσότερες επενδύσεις είναι στους τομείς των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, χημικών και φαρμακευτικών 
προϊόντων, ενέργειας, τροφίμων και ποτών. 
 
1.3.4  Αργεντινή –ΟΟΣΑ  
Το 2016 η Αργεντινή υπέβαλε αίτημα εισδοχής της στον ΟΟΣΑ, το οποίο υποστηρίζει η χώρα 
μας και μέχρι σήμερα εξετάζεται. Στην παρούσα φάση, η Αργεντινή συμμετέχει στις εργασίες 
σειράς εξειδικευμένων επιτροπών του ΟΟΣΑ και, ως αναδυόμενη οικονομία – μελος της 
Ομάδας των 20, λαμβάνει μέρος στην διαμόρφωση προτύπων του ΟΟΣΑ για την βέλτιστη 
παγκόσμια διακυβέρνηση. Το 2017 ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Αργεντινής 
παρουσίασε πρός τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Angel Gurria το σχέδιο δράσης της χώρας 
σε 16 επιμέρους τομείς πολιτικής, στους οποίους  σημειώθηκε σημαντική πρόοδος ως προς 
την βαθμιαία εναρμόνιση με την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.  
 
1.3.5 Συμμετοχή σε διεθνή φόρα και ομάδες χωρών – G20 
Την 30η Νοεμβρίου 2017 ανετέθη στην  Αργεντινή η εκ περιτροπής Προεδρία της Ομάδας 
των G20, που απαρτίζεται από τις σημαντικότερες βιομηχανικές χώρες και  αναδυόμενες 
οικονομίες (19+Ευρωπαϊή Ενωση). Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2018 διοργανώθηκαν σε 
πόλεις της Αργεντινής Υπουργικές Σύνοδοι σε επιμέρους τομείς (οικονομία, εμπόριο, 
εξωτερικές σχέσεις, ενέργεια, γεωργία, εκπαίδευση, εργασία, υγεία), οι οποίες 
προετοίμασαν τις εισηγήσεις προς τους Ηγέτες της Ομάδας των 20. Με την υιοθέτηση 
συναίνεσης σε ένα κείμενο 31 παραγράφων, μή δεσμευτικού χαρακτήρα, η Αργεντινή 
Προεδρία κατόρθωσε να επανεβεβαιωθεί απο τους ηγέτες των χωρών της Ομάδας των 20 η 
μείζονα σημασία της συμβολής των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στην 
ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. 
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Οικονομικές σχέσεις  Ελλάδας – Αργεντινής 
 

1.4   Διμερές εμπόριο 
 
1.4.1 Εμπόριο προϊόντων 
Από την συγκριτική ανάλυση της εξελικτικής πορείας των  διμερών εμπορικών και 
οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με την Αργεντινή, κατά την τελευταία πενταετία, 
προκύπτει ότι ο διμερής όγκος εμπορίου κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με το εμπορικό 
ισοζύγιο να διαμορφώνεται διαχρονικά ελλειμματικό για τη χώρα μας.  
 
Πίνακας 7: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Αργεντινής (σε χιλ. ευρώ) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Εξαγωγές   3.745 5.800 32.176 4.507 7.026 

Εισαγωγές   116.124  132.474  156.148  161.976 176.205 

Εμπορ. 

ισοζύγιο  

-112.378 -126.673 -123.972 -157.468      -169.179 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Από την επεξεργασία των επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων της Ελληνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (EΛΣΤΑΤ), παρατηρούμε ότι το 2020 υπήρξε σημαντική μεγέθυνση 
του διμερούς όγκου συναλλαγών, ο οποίος ανήλθε  183,2 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 
της τάξεως 10,03% σε σχέση με το 2019 (166,5 εκατ. ευρώ), εξέλιξη που οφείλεται τόσο στην 
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών όσο και στην παράλληλη αύξηση των εξαγωγών της 
Αργεντινής προς Ελλάδα.  
 
Υπό την εξέταση περίοδο και παρά τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, οι  
ελληνικές εξαγωγές προς την Αργεντινή παρουσίασαν αύξηση κατά 55,9% σε σύγκριση με το 
2019 και ανήλθαν σε 7,02 εκατ. ευρώ (4,5 εκατ. ευρώ το 2019), ενώ οι εξαγωγές της 
Αργεντινής προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 176,2 εκατ. ευρώ, έναντι 161,9 εκατ. ευρώ το 2019, 
καταγράφοντας αύξηση 8,8%.  
 
Οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η απόσταση 
μεταξύ των δύο χωρών σε συνδυασμό με τους υψηλούς δασμούς, την αυστηροποίηση της 
διαδικασίας αδειοδοτήσεων, και την υιοθέτηση προστατευτικών πρακτικών και λοιπών 
εμπορικών φραγμών αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
εξαγωγών της χώρας μας.  Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, οι ενθαρρυντικές 
εξαγωγικές επιδόσεις μας το 2018, που επέφεραν πενταπλασιασμό των ελληνικών εξαγωγών 
στην Αργεντινή, οφείλονταν, εν πολλοίς,  στην κυριαρχία των ελληνικών πετρελαιοειδών και 
παραγώγων τους στη σύνθεση των εξαγωγών μας (80% περίπου επί του συνόλου), εξέλιξη η 
οποία εκτιμάται ότι ήταν συγκυριακή, χωρίς να εμφανίζεται η ίδια δυναμική  τα επόμενα 
δύο έτη.  
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Τα στοιχεία για το  χαμηλό επίπεδο των ελληνικών εξαγωγών αποκρύπτουν το γεγονός ότι 
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παρότι καθίσταται δυσχερέστερο να υπολογιστεί και 
επαληθευθεί με ακρίβεια, διότι περιλαμβάνει τις υπηρεσίες, είναι σαφώς περισσότερο 
ισοσκελισμένο για την χώρα μας, λόγω της δυναμικής που σημειώνεται στους τομείς των 
ελληνικών τουριστικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών.  
 
Σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας στην Αργεντινή (2019 και 2020) 
Βάσει των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, το περασμένο έτος οι μηχανές  & συσκευές 
μετακίνησης, φόρτωσης & εκφόρτωσης αποτέλεσαν το σημαντικότερο εξαγωγικό αγαθό της 
χώρας μας προς την Αργεντινή με ποσοστό περίπου 25% επί του συνόλου των ελληνικών 
εξαγωγών, ενώ το 2019 οι εξαγωγές της κατηγορίας αυτής ήταν μηδαμινές. Όπως συνέβη το 
2019, έτσι και το 2020 το δεύτερο σημαντικότερο προϊόν στις εξαγωγές μας το 2020 ήταν οι 
πέτρες οικοδομής με ποσοστό 8,21%.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020, απουσιάζει παντελώς η κατηγορία των παραδοσιακών 
εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων του κλάδου τροφίμων-ποτών, οι τιμές διάθεσης των 
οποίων είναι στην πράξη απαγορευτικές για το εδώ ευρύ καταναλωτικό κοινό. Αυτό 
συμβαίνει διότι τα περισσότερα εδώδιμα προϊόντα, κατά την εισαγωγή τους στην Αργεντινή, 
υπόκεινται σε υψηλούς δασμούς και σε συνδυασμό με την  συνεχιζόμενη υποτίμηση του 
εγχώριου νομίσματος και του αυξανομένου πληθωρισμού έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση 
της κατανάλωσης. Επίσης αρκετά από αυτά τα προϊόντα παράγονται στην Αργεντινή και 
διανέμονται στην αγορά με πολύ ανταγωνιστικές τιμές.  
 
Πίνακας 8: Σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα (σε χιλ. ευρώ) 

  2019 2020 Μετα- 
βολή  

 4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

1 84.28 Μηχανές & συσκευές μετακίνησης 7 0,15 1741 24,78 1.734 

2 68.02 Πέτρες για οικοδομή 414 9,18 577 8,21 163 

3 99.99 Εμπιστευτικά 228 5,05 485 6,90 257 

4 84.71 Μηχανές επεξεργασίας 
πληροφοριών 

32 0,71 475 6,76 443 

5 08.10 Φρούτα νωπά 27 0,59 414 5,89 387 

6 84.09 Μέρη κινητήρα 443 9,82 293 4,17 -150 

7 84.13 Αντλίες για υγρά 19 0,42 288 4,09 269 

8 90.26 Μετρητές παροχής υγρών 0 0,00 279 3,97 279 

9 68.10  Τσιμέντο-Σκυρόδεμα 290 6,43 248 3,53 -42 

10 90.25 Θερμόμετρα και πυρόμετρα 0 0,00 239 3,40 239 

.. … …  …   

 Σύνολο εξαγωγών 4.508  7.026  2.521 
Πηγή: ITC  

Από πλευράς εισαγωγών μας από την Αργεντινή, τα σημαντικότερα προϊόντα εντοπίζονται 
στην κατηγορία των στερεών υπολειμμάτων σογέλαιου και ακολουθούν οι κατηγορίες των 
ξηρών καρπών (αραχίδες), εσπεριδοειδών, σιτηρών (κυρίως αραβόσιτος), ιχθυηρών, 
οσπρίων κτλ.  
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Πίνακας 9: Σημαντικότερα εισαγόμενα προϊόντα (σε χιλ. ευρώ) 

  2019 2020 Μετα- 
βολή  

 4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

1 23.04 Υπολείμματα σογέλαιου 119.91
6 

74,03 135.742 77,03 15.826 

2 12.02 Αραχίδες 11.544 7,12 12.185 6,91 641 

3 08.05 Εσπεριδοειδή νωπά ή ξερά 10.343 6,38 11.922 6,76 1.579 

4 03.06 Μαλακόστρακα 9.636 5,95 5.993 3,40 -3.643 

5 10.05 Αραβόσιτος 732 0,45 1.903 1,08 1.171 

6 07.13 Όσπρια ξερά 654 0,40 1.362 0,77 708 

7 03.04 Φιλέτα ψαριών νωπά ή μή 883 0,55 1.221 0,69 338 

8 08.08 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια 671 0,41 1.033 0,58 362 

9 03.03 Ψάρια κατεψυγμένα 724 0,45 1.027 0,58 303 

10 02.01 Κρέατα βοοειδών 
νωπά/διατηρημένα 

888 0,55 720 0,41 -168 

.. … …  …   

 Σύνολο εισαγωγών 161.97
6 

 176.205  14.229 

Πηγή: ITC  
 

1.4.2 Εμπόριο υπηρεσιών   

Ως προς τη δυναμική των διμερών εμπορικών σχέσεων Ελλαδας-Αργεντινής στον τομέα των 
υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι το διαχρονικό ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας 
έναντι της Αργεντινής,  δημιουργεί ενδεχομένως μια παραπλανητική εικόνα σε σχέση με την 
πραγματική κατάσταση των διμερών οικονομικών μας σχέσεων, καθώς και τις υφιστάμενες 
προοπτικές για το προσεχές μέλλον. Τα στοιχεία για το  χαμηλό επίπεδο των ελληνικών 
εξαγωγών αποκρύπτουν το γεγονός ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παρότι 
καθίσταται δυσχερέστερο να υπολογιστεί με ακρίβεια, διότι περιλαμβάνει τις υπηρεσίες, 
είναι σαφώς περισσότερο ισοσκελισμένο -αν όχι πλεονασματικό- για την χώρα μας, λόγω της 
δυναμικής που σημειώνεται στους τομείς των ελληνικών τουριστικών και ναυτιλιακών 
υπηρεσιών.  
 
Η επισήμανσή μας ως προς τη συμβολή των δύο αυτών νευραλγικών για τη χώρα μας τομέων 
στη διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου βασίζεται στο γεγονός ότι το διμερές τουριστικό 
ισοζύγιο με την Αργεντινή καταγράφει τα τελευταία έτη σταθερό πλεονασματικό για την 
χώρα μας απολογισμό, καθώς οι αφίξεις Ελλήνων επισκεπτών στην Αργεντινή είναι 
ελάχιστες, ενώ ο αριθμός Αργεντινών επισκεπτών στην Ελλάδα είχε αυξηθεί από 5.462 το 
2005 σε 34.662 το 2015, οι οποίοι ανήκουν σε μεσαία ή ανώτερα κοινωνικά και εισοδηματικά 
στρώματα. Εκτιμάται δε ότι κατά το 2016, έτος κατά το οποίο η Κεντρική Τράπεζα της 
Ελλάδος έπαυσε να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία, κατεγράφη και νέα σημαντική αυξητική 
τάση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος της τάξης του 60%, με αφίξεις 55.000 περίπου 
Αργεντινών επισκεπτών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εν λόγω δυναμική συνεχίσθηκε και κατά 
τη διάρκεια του 2017 και 2018. Η βαθμιαία αυτή ανοδική τάση,  που παρατηρήθηκε κατά 
την τελευταία 15ετία, αναδεικνύει την Αργεντινή σε πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής, 
απο πλευράς αφίξεων στην Ελλάδα.  
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Εξάλλου, από τη συγκριτική μελέτη στοιχείων άλλων χωρών, προκύπτει ότι η προοπτική του 
εισερχόμενου τουρισμού από την Αργεντινή στη χώρα μας ανταγωνίζεται και ενίοτε 
υπερβαίνει το τουριστικό ρεύμα ακόμη και από από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες παρότι, 
λόγω απόστασης και μη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης, αποτελούν μεγέθη μη 
συγκρίσιμα.  
 
Συναφώς, στο διμερές εμπόριο υπηρεσιών, δεύτερος μείζονος σημασίας πυλώνας  των 
εμπορικών μας σχέσεων με την Αργεντινή, αποτελεί ο τομέας της ναυτιλίας. Ως προς τη 
δυναμική των ναυτιλιακών μας υπηρεσιών, σημειώνεται ότι στην Αργεντινή καταγράφεται, 
παραδοσιακά, απο εποχής Αρ. Ωνάση, έντονη ελληνική εφοπλιστική δραστηριότητα, καθώς 
ο λιμένας του Μπουένος Άιρες αποτελεί σημαντικότατο σημείο εισόδου και εξόδου 
εμπορευμάτων στον γεωγραφικό χώρο του Κώνου Νοτίου Αμερικής. Κατά την τελευταία 
πενταετία, λόγω των συνεχιζόμενης  δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας, που όξυνε την 
υφεσιακή δυναμική της αργεντινής οικονομίας, αλλά και την παράλληλη κρίση στις διεθνείς 
τιμές πετρελαίου, ο κλάδος των ναυτιλιακών μεταφορών στην αγορά της Αργεντινής 
βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά προκλήσεων κια αντιξοοτήτων, καταγράφοντας  εύλογη 
πτωτική τάση. 
 
Τα περισσότερα ελληνικών συμφερόντων  πλοία,  όταν έχουν ως προορισμό τους λιμένες της 
Αργεντινής,  πραγματοποιούν μεταφορές λιπασμάτων, ορυκτών και αλουμινίου, ενώ, όταν 
αποπλέουν από τους λιμένες της Αργεντινής προς άλλους προορισμούς,  πραγματοποιούν  
χύδην μεταφορές  σόγιας, δημητριακών, σιτηρών,  ζωοτροφών, άλευρων  και ελαίων με  
πλοία τύπου grain balk carriers.  
 
Άμεσες επενδύσεις 
 
1.4.3 Επενδύσεις της Ελλάδας και εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στην Αργεντινή 
Navios South American Logistics: Ναυτιλιακή εταιρεία με πολύ σημαντική και μακροχρόνια 
παρουσία στην Αργεντινή, η οποία ανήκει στον όμιλο εταιρειών της εφοπλίστριας κας 
Αγγελική Φράγκου. Η εν λόγω ναυτιλιακή είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στην πλωτή οδό Paraguay-Paraná. Μέσω της 
συγκεκριμένης πλωτής οδού μεταφέρονται κατ’ έτος περισσότεροι από 100 εκατ. τόνοι 
εμπορευματοκιβωτίων από πέντε χώρες (Βραζιλία, Βολιβία, Ουρουγουάη, Παραγουάη και 
Αργεντινή).  
 
 Libra:  Ο όμιλος Libra, αν και διαθέτει αντιπρόσωπο, δεν υλοποιεί κάποιο έργο κατά την 
παρούσα χρονική στιγμή στην Αργεντινή.  
 
Ελλάκτωρ: Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει επένδυση σχετικά με τη συντήρηση και 
λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 30 MWp, στην επαρχία San Luis της Αργεντινής. 
To έργο, είχε εκτελεσθεί, υπό την επίβλεψη, της εδώ συσταθείσης  θυγατρικής τεχνικής 
εταιρεία Biosar Argentina S.A.Η Ελλάκτωρ δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποια δραστηριότητα 
στην Αργεντινή, πέρα από τη νομική έδρα που διατηρεί η εταιρεία Biosar Argentina SA. 
 
Devesa Azul Natural Beef S.A: Εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος στην περιοχή  Las Flores, 
περίπου 200 χλμ νότια του Μπουένος Άιρες.  
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Techno Accion: Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων τυχερών 
παιχνιδιών  που αφορούν σε τερματικά αποδοχής στοιχημάτων, ενώ το 2007 η Intralot 
εξαγόρασε το 51% της εν λόγω εταιρείας και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές 
επενδύσεις στην Αργεντινή. 
 
Entegro: Δραστηριοποιείται στον τομέα του ενεργειακού και βιομηχανικού εξοπλισμού και 
στο παρελθόν είχε αναλάβει έργα συντήρησης σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στις πόλεις Bahia Blanca και Piedra Buena της Αργεντινής. Κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, 
επελέγη να αναλάβει νέο έργο που αφορά σε παροχή υπηρεσιών συντήρησης σε 
ατμοηλεκτρικό σταθμό, πλησίον του Μπουένος Άιρες. Για το λόγο αυτό, κατά το προσεχές 
διάστημα, θα μεταβεί από τη χώρα μας καταρτισμένο εργατικό δυναμικό που θα 
απασχοληθεί καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του εν λόγω έργου.  Αναμένεται να συσταθεί 
θυγατρική εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.  
 
Κροντήρας: Η οινοποιία  Κροντήρας έχει επενδύσει σε εγκαταστάσεις παραγωγής οίνου 
στην Mendoza.  
 
Pobuca: Έχει συνεργασία με την Αργεντινή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefonica στην 
αγορά CRM και αυτοματισμού πωλήσεων.  
 
Eurosynapsis Argentina: Εταιρεία, ελληνικών συμφερόντων, παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, με βασικό αντικείμενο  προσλήψεις 
αργεντινού προσωπικού νοσοκομείων.  
 
MM Publications: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ξενόγλωσσων βιβλίων 
(κυρίως εκμάθησης αγγλικής γλώσσας) και έχει συνεργασία με την αργεντινή εταιρεία Estari 
libros s.a και πραγματοποιεί εξαγωγές σε ετήσια βάση. 
 
Eurodrip:  Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της στάγδην άρδευσης και έχει 
παρουσία στην αγορά της Αργεντινής μέσω της εταιρείας Rivulis.   
 
Παπαδοπούλου: Η εταιρεία Παπαδοπούλου από το χώρο της μπισκοτοποιίας εξάγει 
προϊόντα της μέσω της εισαγωγικής εταιρείας Promtex.  
 
ΔΩΔΩΝΗ: H εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων έχει συνεργασία με την εταιρεία Silos,η 
οποία εισάγει προϊόντα της ΔΩΔΩΝΗ και τα διανέμει στις μεγαλύτερες αλυσίδες super-
markets στην Αργεντινή.  
 
Γκιζέλης ΑΕ: Η εταιρεία Γκιζέλης ΑΕ που είναι από τους παλαιότερους κατασκευαστές 
μηχανημάτων επεξεργασίας ελασμάτων, έχει παρουσία στην Αργεντινή μέσω της εταιρείας 
Davonis, η οποία εισάγει μηχανήματα.   
 
Eco Innova: Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
 
Inacess Energy: Υπεργολαβίες εκτέλεσης έργων στον τομέα διαχείρισης συστημάτων 
ασφαλείας, ανιχνευτών και τοποθέτησης οπτικών ινών σε φωτοβολταϊκό πάρκα 
(παρακολούθηση λειτουργίας).  
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Ubitech: Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής των υπηρεσιών σύγχρονων 
συστημάτων διαχείρισης είχε υλοποιήσει κατά το παρελθόν έργο σχετικά με τη 
μηχανογραφική αναβάθμιση ληξιαρχείων της Αργεντινής.  
 
Φάρμα Κουκάκη: Πραγματοποίησε εξαγωγές γιαουρτιού για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και είχε παρουσία σε μεγάλη αλυσίδα super-markets.  
 
Elval Colour: Κατά το παρελθόν, η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει εξαγωγές προϊόντων 
αλουμινίου.  
 
Aluman SA: Η επιχείρηση Aluman επί σειρά ετών έκανε εξαγωγές προϊόντων αλουμινίου και 
είχε παρουσία στην αγορά της Αργεντινής μέσω της εταιρείας Exal Argentina  
 
Μάρμαρα Θάσου Α.Ε.: Πραγματοποίησε εξαγωγές μαρμάρου σε τρεις διαφορετικές 
εταιρείες στην Αργεντινή. Αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω περιορισμών που τέθηκαν από 
τις Αρχές της Αργεντινής στις εισαγωγές μαρμάρων.  
 
P.Pavlides SA: Εξαγωγές κονσερβών ροδάκινου & κοινοπραξία κονσερβοποίησης στην 
Αργεντινή. Έχει συμμετοχή ποσοστού 40,5% στη αργεντινή βιομηχανία παραγωγή 
κομπόστας ροδάκινου, Industrias Alimenticias Mendocinas SA. 
 
1.4.4 Επενδύσεις  της  Αργεντινής  στην Ελλάδα 
Δεν υπάρχουν επίσημα δημοσιευθέντα στοιχεία σχετικά με επενδύσεις της Αργεντινής στην 
Ελλάδα. Από παλαιότερη έρευνα του Γραφείου ΟΕΥ προκύπτει υλοποίηση επένδυσης του 
διακεκριμένου αργεντινού ενεργειακού  ομίλου Pampa Energia στον τομέα του real estate, 
μέσω της θυγατρικής  της Grupo Dolphin S.A, ύψους περίπου 25 εκ. δολλ, για αγορά 4 
ακινήτων,  στον κέντρο της Αθήνας, έναντι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Επισημαίνεται ότι, 
πέραν του τομέα του real estate, ο αργεντινός κολοσσός έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές 
τους τον κλάδο των ασφαλιστικών υπηρεσιών 
  
1.5 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Αργεντινής 
Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις διέπονται από τις κάτωθι Συμφωνίες οικονομικού 
ενδιαφέροντος :  
 
-  Συμφωνία περί αμοιβαίας απαλλαγής εκ της φορολογίας των εκ πλοίων κερδών, με έναρξη 
ισχύος 23/03/1954. 
- Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, με έναρξη ισχύος 21/02/2011. 
- Συμφωνία οικονομικής συνεργασίας, μέ έναρξη ισχύος 08/04/2011, η οποία υπεγράφη στο 
Μπουένος Αϊρες στις  13/5/2008 και κυρώθηκε από την Αργεντινή και την Ελλάδα  
(ΦΕΚ46/10.03.2011). Η Συμφωνία προβλέπει την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας, 
μεταξύ άλλων, στους τομείς της βιομηχανίας, της γεωργίας, της δασοκομίας, της ενέργειας, 
των κατασκευών, της έρευνας, της ανάπτυξης, της τεχνολογίας πληροφορικής, των 
μεταφορών, της προστασίας περιβάλλοντος, του τουρισμού, της εκπαίδευσης κια της 
υγείας. 
- Διμερής αεροπορική συμφωνία και Μνημόνιο Κατανόησης. Ως προς την έκβαση των 
διμερών αεροπορικών διαβουλεύσεων, σημειώνεται ότι στη Διάσκεψη του ICAO, 
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διεξήχθησαν στις 6/12/17, με πρωτοβουλία της Ελλάδος, διμερείς αεροπορικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της χώρας μας και της Αργεντινής. 
Αντικείμενο υπήρξε η κατάρτιση και μονογραφή πλήρως συμβατού με το κοινοτικό δίκαιο 
κειμένου Διμερούς Αεροπορικής Συμφωνίας, η οποία και επιτεύχθηκε. Το τελικό 
μονογραφημένο κείμενο προβλέπει τη δυνατότητα πολλαπλού διορισμού αεροπορικών 
εταιρειών από κάθε πλευρά.  
 
1.6 Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας το 2020 
Κατά το 2020 και δεδομένων των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, το Γραφείο ΟΕΥ 
επικέντρωσε την προσοχή του, κατά κύριο λόγο,  στην παρακολούθηση των εξελίξεων στην 
οικονομία της Αργεντινής. Αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία των μακρο-
οικονομικών δεικτών και λοιπών στατιστικών, στον τομέα τού εξωτερικού εμπορίου και των 
επενδύσεων, το Γραφείο ΟΕΥ άντλησε χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνονται 
επίσης στην Ετήσια Εκθεση της Πρεσβείας.  
 
Περαιτέρω, το Γραφείο ΟΕΥ συμμετείχε το 2020 σε όλες τις τακτικές και έκτακτες 
συναντήσεις των Συμβούλων ΟΕΥ των χωρών της ΕΕ, που διοργανώνονται από την εδώ 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ, όπου παρουσίασε, μεταξύ άλλων,  τις  θέσεις της χώρας μας στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαβουλεύσεων ΕΕ-Mercosur.  
  
Επίσης, το Γραφείο ΟΕΥ πραγματοποίησε επισκέψεις στις σημαντικότερες κλαδικές εκθέσεις, 
που διοργανώθηκαν το 2020 στο Μπουένος Αϊρες (πριν την εκδήλωση της πανδημίας), 
αποκομίζοντας εκ του σύνεγγυς ολοκληρωμένη εικόνα ως προς τις συμμετοχές και τις εν 
γένει δραστηριότητες άλλων χωρών, πολλές εκ των οποίων προωθούν στην Αργεντινή 
προϊόντα ανταγωνιστικά των ελληνικών. 

 
Το 2020  το Γραφείο ΟΕΥ απάντησε εμπεριστατωμένα  σε αιτήματα ελληνικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων, τα οποία αφορούσαν πληροφορίες σχετικά με την δραστηριοποίησή τους 
στην εδώ αγορά και παροχή σχετικών καταλόγων διανομέων και εισαγωγέων της Αργεντινής 
σε διάφορους τομείς εξαγωγικής δραστηριότητας 

 
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των προστατευτικών στρεβλώσεων της αγοράς,  το Γραφείο 
ΟΕΥ, όπως και το 2019,  ενίσχυσε το 2020 τις παρεμβάσεις  προς  την Εθνική Υπηρεσία Φυτο-
υγειονομικών Ελέγχων της Αργεντινής (SENASA), προκειμένου να αρυσθεί διευκρινίσεις ως 
προς τις  διαδικασίες και τα περιοριστικά μέτρα, που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία της χώρας υποδοχής. 

 
Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της προστασίας Ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων και ΠΟΠ για τις 
διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας με τις χώρες της Αγοράς του Νότου, το Γραφείο ΟΕΥ 
διενήργησε περιοδικώς επιτόπιες έρευνες στα σημαντικότερα σημεία πώλησης των 
αλυσίδων καταστημάτων τροφίμων προκειμένου να εντοπιστούν προίόντα με  
παραπλανητική ονομασία.  

 
Το Γραφείο ΟΕΥ είχε επίσης αναλάβει στα τέλη του 2019 τον οργανωτικό συντονισμό της 
ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής του Συβουλίου Ελλάδος-Λατινικής Αμερικής με στόχο 
τη διευθέτηση κατ’ιδίαν επιχειρηματικών επαφών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
επιχειρηματικής αποστολής.  
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2 Συμπεράσματα – προτάσεις 
 
2.1 Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 
Τα τελευταία χρόνια, ο διμερής όγκος εμπορίου κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με το εμπορικό 
ισοζύγιο να διαμορφώνεται διαχρονικά ελλειμματικό για τη χώρα μας. Όπως 
προαναφέρθηκε το 2020 υπήρξε σημαντική μεγέθυνση του διμερούς όγκου συναλλαγών, ο 
οποίος ανήλθε  183,2 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση της τάξεως 10,03% σε σχέση με το 
2019 (166,5 εκατ. ευρώ), εξέλιξη που οφείλεται τόσο στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 
όσο και στην παράλληλη αύξηση των εξαγωγών της Αργεντινής προς Ελλάδα. Υπό την 
εξέταση περίοδο και παρά τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, οι  
ελληνικές εξαγωγές προς την Αργεντινή παρουσίασαν αύξηση κατά 55,9% σε σύγκριση με το 
2019 και ανήλθαν σε 7,02 εκατ. ευρώ (4,5 εκατ. ευρώ το 2019), ενώ οι εξαγωγές της 
Αργεντινής προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 176,2 εκατ. ευρώ, έναντι 161,9 εκατ. ευρώ το 2019, 
καταγράφοντας αύξηση 8,8%.  
 
Πέραν του υψηλού μεταφορικού κόστους, όπως μας μετέφεραν οι έλληνες ενδιαφερόμενοι, 
αποτρεπτικούς παράγοντες αποτελούν οι χρόνιες παθογένειες και στρεβλώσεις της αγοράς 
της Αργεντινής  (σοβαρές μακρο-οικονομικές ανισορροπίες περιοριστικές πρακτικές 
αυθαιρεσίας και κρατικού παρεμβατισμού με σειρά τεχνητών φραγμών στις εισαγωγές, 
χρονοβόρες γραφειοκρατικές αγγυλώσεις καθώς και  υψηλή συναλλαγματική 
μεταβλητότητα, δεδομένης της πλήρους εξάρτησης του εγχώριου νομίσματος από την 
πορεία του δολλαρίου, με αποτέλεσμα τους  διαδοχικούς πληθωριστικούς κλυδωνισμούς 
και την εκτόξευση της τιμής των εισαγόμενων ελληνικών προϊόντων). 
 
Στην παρούσα φάση, από πλευράς διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-
Αργεντινής, υφίσταται  ένα ισχυρό θεσμικό  συμβατικό πλαίσιο, το οποίο προσφέρει στις 
δύο χώρες το κατάλληλο πεδίο και τις προϋποθέσεις για την ανάληψη κοινών 
πρωτοβουλιών, με στόχο την ενδυνάμωση  της συνεργασίας τους.  
 
Καθίσταται, ως εκ τούτου, εξαιρετικά σημαντικό για τις ενδιαφερόμενες εξωστρεφείς  
εταιρείες της χώρας μας να επιδείξουν, στην παρούσα φάση, επιμονή και υπομονή 
προκειμένου να αξιοποιήσουν, βάσει στοχευμένων προωθητικών ενεργειών, έρευνας 
αγοράς και συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις, τις αναδυόμενες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες, καθώς και τη συμμετοχή τους σε τυχόν επενδυτικές συμπράξεις. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, θα συμβάλει η εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ θεσμικών φορέων 
του ιδιωτικού τομέα, σε επίπεδο Επιμελητηρίων και λοιπών εμπλεκομένων εξαγωγικών 
συνδέσμων, προκειμενου να προσδιορισθούν τα πεδία κοινού ενδιαφέροντος.  
 
Οι ήδη πραγματοποιηθείσες ελληνικές επιχειρηματικές αποστολές το 2018 και 2019, 
αποτελoύν θετική εξέλιξη, που γεννά αισιοδοξία για τη συνέχεια.  Οι ανωτέρω δράσεις,  με 
την συνδρομή του Γραφείου ΟΕΥ,  μπορούν να δώσουν, υπό προϋποθέσεις, μία νέα ώθηση 
στην ενίσχυση της εμπορικής και οικονομικής παρουσίας της χώρας μας στην αγορά της 
Αργεντινής, λαμβανομένης υπόψινν και της θετικής ανταπόκρισης του ΕΒΕΑ ως προς τη 
δυναμική του εν λόγω εγχειρήματος. 
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2.2 Τομείς ενδιαφέροντος στο διμερές εμπόριο 
Υπο το φώς των ανωτέρω, ως προς την προοπτική ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου 
αγαθών και υπηρεσιών, επισημαίνουμε τους σημαντικότερους τομείς, στους οποίους 
υφίστανται απτές προοπτικές ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στην Αργεντινή, 
παραθέτοντας κατωτέρω  ενδεικτικό αριθμό δράσεων και πρωτοβουλιών για την διεύρυνση 
της οικονομικής και εμπορικής παρουσίας μας στην εδώ αγορά:  

 

• Δομικά υλικά, όπως προϊόντα αλουμινίου και μάρμαρα, καθώς από τα στοιχεία μας 
προκύπτει ότι, μετά την έξοδο από την ύφεση και την σταθεροποίηση της οικονομίας,  
αναμένεται αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. 

 

• Συστήματα υψηλής τεχνολογίας και μεταφορά ελληνικής τεχνογνωσίας στον γεωργικό 
τομέα, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς του, τομέας 
στον οποίο η χώρα μας διαθέτει μακρόχρονη συσωρρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, 
από την συμμετοχή της στην ΕΕ. 

 

• Πρόσβαση στις κρατικές προμήθειες, τομέας στον οποίο διανοίγονται ακόμη 
μεγαλύτερες προοπτικές, στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, με συμμετοχή μας 
σε διεθνείς διαγωνισμούς, ιδίως στους τομείς της Υγείας, των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και της Ασφάλειας (με έμφαση στην καταπολέμηση της διακίνησης 
ναρκωτικών). Περαιτέρω, στο πεδίο αυτό,  διανοίγονται προοπτικές στον τομέα των  
ΑΠΕ, συντήρησης μονάδων και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφοράς υψηλής 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,  βιολογικοί καθαρισμοί βιομηχανικών και αστικών 
αποβλήτων, τομείς  στους  οποίους δραστηριοποιείται με επιτυχία διεθνώς σημαντικός 
αριθμός διακεκριμένων ελληνικών επιχειρήσεων 

 

• Περιθώριο ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας υπάρχει και στον τομέα των 
φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών, δύο τομείς στους οποίους η χώρας μας 
σημειώνει υψηλές επιδόσεις διεθνώς και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ικανού αριθμού 
αργεντινών εισαγωγέων και διανομέων κατά την πρόσφατη διοργάνωση ελληνικής 
επιχειρηματικής αποστολής στο Μπουένος Αϊρες το 2019. 

 

• Στο πλαίσιο του προγράμματος της Κυβέρνησης της Αργεντινής για ανάπτυξη 
ιχθυοκαλλιεργειών ανοιχτής θαλάσσης, υφίστανται απτές δυνατότητες συνεργασίας 
τόσο για ανταλλαγή εμπειριών σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μεταφοράς 
ελληνικής επαγγελματικής τεχνογνωσίας και επιχειρηματικών συμπράξεων σε έναν  
ανερχόμενο, αμιγώς  εξαγωγικό,  κλάδο της Αργεντινής, στόν οποίο η χώρα μας διαθέτει 
μακροχρόνια εμπειρία.  

 

• Η ανάθεση το 2018, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, στον ελληνικό όμιλο Ελλάκτωρ της 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, επιβεβαιώνει την ύπαρξη περιθωρίων για επιτυχή 
δραστηριοποίηση ελληνικών εταιρειών στον τριτογενή τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Υπό το φώς της επιτυχούς δραστηριοποίησης του 
διακεκριμένου ελληνικού ομίλου στην Αργεντινή, προτείνεται η ενθάρρυνση 
συμμετοχής έμπειρων εξωστρεφών ελληνικών εταιρειών  σε διεθνείς διαγωνισμούς, 
που διενεργούνται στην Αργεντινή, με στόχο την ανάληψη υπεργολαβιών μέσω της 
συνεργασίας με διεθνείς επενδυτικές κοινοπραξίες.  
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• Διερεύνηση και αξιοποίηση, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, της ήδη 
ιδιαίτερα αξιόλογης ελληνικής ναυτιλιακής δραστηριότητας στην Αργεντινή, υπό το φώς 
και της υπογραφής Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, ως προς την προοπτική αύξησης του 
μεριδίου συμμετοχής στην διαμετακόμιση υπέρογκων εμπορικών φορτίων από την 
Αργεντινή με πλοία υπό ελληνική σημαία ή ελληνικής πλοιοκτησίας. 

 

• Συναφώς, δεδομένης της εξοικείωσης των Αργεντινών επισκεπτών στη χώρα μας με την 
ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά προϊόντα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η προοπτική 
για τη διοργάνωση «Εβδομάδας Ελληνικών Προϊόντων και Μεσογειακής Διατροφής» σε 
πολυκαταστήματα μεγάλης επισκεψιμότητας για την προβολή παραδοσιακών 
εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων και εν γένει της ελληνικής γαστρονομίας. Ως πρώτο 
βήμα, το Γραφείο ΟΕΥ εισηγείται  διοργάνωση ελληνικής γευσιγνωσίας, στην 
Πρεσβευτική Κατοικία, με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης,  με στόχο την προβολή τους σε ειδικές δημοφιλείς τηλεοπτικές 
εκπομπές και στο δίαδίκτυο.  

 

• Συνυπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΒ και Ένωσης Βιομηχάνων Αργεντινής 
(UIA), προκειμένου να εντατικοποιηθεί ο διάλογος, η   ανταλλαγή πληροφοριών και η 
ανάδειξη κοινού πεδίου ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα των δύο πλευρών για  
επιχειρηματική  συνεργασία, προς αμοιβαίο όφελος. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 
αργεντινός φορέας έχει παλαιότερα εκδηλώσει  ενδιαφέρον για διοργάνωση 
επιχειρηματικής αποστολής στη χώρα μας, κατα τη διάρκεια της οποίας προτίθεται να 
συνυπογράψει με τον ΣΕΒ το εν λόγω MoU. 
 

• Ενίσχυση της συμμετοχής εξωστρεφών ελληνικών εξαγωγικών οίκων, είτε μεμονωμένα, 
είτε συντεταγμένα υπό Εθνικό Περίπτερο,  σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, που 
διοργανώνονται στην Αργεντινή.  

 

• Απο την άλλη μεριά, σημειώνεται ότι περίπου 1500 αργεντινές εταιρείες συμμετέχουν 
κάθε χρόνο σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού. Υπό την έννοια αυτή, εξυπακούεται ότι 
η συγκρότηση αποστολής επιλεγμένων επιφανών Αργεντινών εισαγωγέων και 
διανομέων για επίσκεψή τους στην ΔΕΘ, υπό τον συντονισμό του Γραφείου ΟΕΥ, θα 
επέτρεπε τη δημιουργία θετικών προσδοκιών για την εκ του σύνεγγυς γνωριμία τους με 
έλληνες εκθέτες και την απο κοινού διερεύνηση επιχειρηματικών συνεργασιών.  

 

• Ως προς την προοπτική προσέλκυσης αργεντινών επενδύσεων στη χώρα μας, 
σημειώνεται ότι ενδεχόμενη άρση των συναλλαγματικών περιορισμών, όταν η 
δημοσιονομική συγκυρία το επιτρέψει,  θα δημιουργήσει  τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
των αργεντινών επενδυτικών κινήσεων στην Ελλάδα, με τοποθετήσεις χαρτοφυλακίου, 
ως επί το πλείστον, σε μετοχές και κρατικά ομόλογα, σε αγορές ακινήτων, καθώς και σε 
υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις των 
τουριστικών υποδομών. Υπο το φως των ανωτέρω, η συμμετοχή του αρμόδιου 
διαπιστευμένου ελληνικού φορέα (Enterprise Greece) σε τυχόν διοργάνωση ελληνικής 
επιχειρηματικής αποστολής κρίνεται ότι θα συνέβαλε στην προβολή του επενδυτικού 
κανονιστικού πλαισίου και των επενδυτικών ευκαιριών της χώρας μας σε τυχόν 
ενδιαφερόμενους Αργεντινούς επενδυτές. 
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• Η χώρα μας έχει υπογράψει με την Αργεντινή, από το 2008, Συμφωνία επιστημονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων, την υλοποίηση κοινών 
ερευνητικών έργων, ανταλλαγές επιστημόνων και ερευνητών, μεταφορά τεχνογνωσίας, 
διοργάνωση σεμιναρίων κτλ. Εντούτοις, η Συμφωνία δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι τώρα, 
ενώ υπάρχουν προοπτικές για σύναψη συνεργασιών μεταξύ διαφόρων φορέων, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  και ερευνητικών κέντρων.  

 

• Τέλος, για την περαιτέρω προαγωγή των διμερών μας εμπορικών, οικονομικών και 
επενδυτικών σχέσεων,  θεωρείται από πλευράς μας απαραίτητη η σύγκληση ΜΔΕ 
Ελλάδος-Αργεντινής, κατ’ εφαρμογήν των διαλαμβανομένων στην Διμερή Συμφωνία 
Οικονομικής Συνεργασίας. Εισηγούμεθα όπως η σύγκληση της ΜΔΕ  συνδυασθεί με τη 
συγκρότηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής, υπό τον συντονισμό του Γραφείου 
ΟΕΥ, σε συνεργασία με το εδώ εδρεύον Ελληνο-Αργεντινό Επιμελητήριο.    


