I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΟΛΙΒΙΑΣ (Στατιστικά στοιχεία 2016)

Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη
Πρωτογενές Δημοσιονομικό Έλλειμμα
- 6,2 % του Α.Ε.Π.
Ρυθμός ανάπτυξης (αύξηση ΑΕΠ)
3,7 % (2015: 4,8%, 2014: 5,5%)
Σύνθεση ΑΕΠ Βολιβίας
Πρωτογενής τομέας 13,3%, Δευτερογενής τομέας
37,4%, Τριτογενής τομέας 53,6%
Πληθωριστικός δείκτης
3,9%
Δείκτης ανεργίας
7,5 %
ΑΕΠ κατά κεφαλή
7.200 $ ΗΠΑ = 6.500 €
Άμεσες Αλλοδαπές Επενδύσεις
10,6 δις $ ΗΠΑ= 9,6 δις €-σωρρευτικά
Εξωτερικό Χρέος
11,8 δις $ ΗΠΑ = 10,65 δις €
Δημόσιο Χρέος (ως ποσοστό ΑΕΠ)
47 %
Αποθεματικά Ξένου Συναλλάγματος 11 δις $ ΗΠΑ, 31/12/2016
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
- 2,34 δις $ ΗΠΑ
Εμπορικό Ισοζύγιο
- 1,45 δις $ ΗΠΑ (1,85 % του ΑΕΠ)
Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα
Φυσικό αέριο, μεταλλεύματα, χρυσός, σόγια
Κύριοι Πελάτες
Βραζιλία (28,1%), Αργεντινή(16,9%), Η.Π.Α.(12,1%),
Κολομβία (6,3%), Κίνα (5,3%), Ιαπωνία (4,7%)
Κυριότερες εισαγωγές
Μηχανήματα, προϊόντα πετρελαίου, οχήματα,
σίδηρος & χάλυβας, πλαστικά
Κύριοι Προμηθευτές
Κίνα (17,9%), Βραζιλία (16,5%), Αργεντινή(11,8%),
Η.Π.Α. (10,6%), Περού (6,2%), Ιαπωνία (5,2%)

Οικονομία & Οικονομική Πολιτική
Η Βολιβία είναι μια χώρα πλούσια σε πρώτες ύλες, με αιχμή του δόρατος την
παραγωγή φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει άνω του 50% της
συνολικής αξίας εξαγωγών της χώρας και τα κρατικά έσοδα από τις εν λόγω
πωλήσεις χρηματοδοτούν αντιστοίχως τον προϋπολογισμό της χώρας σε ποσοστό
άνω του 50%. Καθώς η Βολιβία διαχειρίσθηκε με φειδώ τα υψηλά έσοδα από τις
εξαγωγές φυσικού αερίου κατά την περίοδο 2006-2013, επέτυχε να διατηρήσει
κατά τη ακόλουθη διετία σημαντικής κάμψης των διεθνών τιμών ενεργείας
αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 5% και αρκετά υγιή δημοσιονομική
εικόνα.
Ωστόσο, το 2016 αποτέλεσε μια χρονιά με πολλές οικονομικές προκλήσεις
για το κυβερνών κόμμα MAS του κ. Morales. Οι χαμηλές διεθνείς τιμές ενέργειας
και ορυκτών μετάλλων έχουν πλέον συμπιέσει την αξία των εξαγωγών από 14 δις
δολάρια το 2014 σε 8,5 δις το 2015 και σε 7,5 δις το 2016. Το δημοσιονομικό
έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 6,2% για το 2016 και αναμένεται να ανέλθει σε 7,1%

για το 2017 και να διευρυνθεί εκ νέου το 2018-2019. Τα αποθεματικά ξένου
συναλλάγματος της χώρας έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 15,35 δις δολαρίων το
Δεκέμβριο του 2014 για να πέσουν στα 13,3 δις δολάρια στο τέλος του 2015 και
στα 11 δις στα τέλη του 2016.
Γειτονικές χώρες της Βολιβίας που επλήγησαν ομοίως από την πτώση των
διεθνών τιμών των εξαγωγών τους, προέβησαν σε υποτίμηση του εθνικού
νομίσματος προκειμένου να καταστήσουν πιο ανταγωνιστικά τα εξαγωγικά τους
προϊόντα. Αντίθετα η Βολιβία διατηρεί σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 6,9
μπολιβιάνος ανά δολάριο, με αποτέλεσμα την εισαγωγή φτηνών προϊόντων που
πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χώρας.
Εξάλλου, προκειμένου να εκπληρώσει τους κοινωνικούς και οικονομικούς
της στόχους, η κυβέρνηση έχει εστιάσει στη χρηματοδότηση κρατικών επενδυτικών
σχεδίων, με αρνητικές ωστόσο παρενέργειες σε ότι αφορά στη διεύρυνση του
δημοσιονομικού της ελλείμματος και του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών της.
Εν κατακλείδι, η Βολιβία παραμένει μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες της Νοτίου Αμερικής καθώς ο έντονος συγκεντρωτισμός και ο κρατικός
παρεμβατισμός, σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια που ιστορικά
χαρακτηρίζει τη χώρα, αποθαρρύνουν τις παραγωγικές επενδύσεις από το
εξωτερικό και υποσκάπτουν οποιαδήποτε απόπειρα πραγματικής ανάπτυξης και
εκσυγχρονισμού της. Οι ξένες επενδύσεις μόλις που φτάνουν τα 10,6 δις δολ.
Η.Π.Α.. Το κατά κεφαλή εισόδημα ανέρχεται σε 7.200 δολ. Η.Π.Α. αλλά το 45%
του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας (εισόδημα κάτω των 2 δολ.
Η.Π.Α. ημερησίως).

II. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η διμερής ροή εμπορίου με τη Βολιβία είναι περιορισμένη. Οι εισαγωγές μας
κατά το πρώτο εντεκάμηνο του 2016 υπήρξαν αμελητέες (500 χιλ. ευρώ, εκ των
οποίων καρύδια αξίας 256 χιλ. ευρώ και μεταλλεύματα βορικών οξέων αξίας 181
χιλ. ευρώ). Για την ίδια χρονική περίοδο, οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε 1 εκ. ευρώ
(κονσέρβες ροδακίνου & άλλων φρούτων 80,1%, μαρμελάδες 5%, ανταλλακτικά
οχημάτων 3%).
Υφίστανται προοπτικές συνεργασίας στον τομέα των Α.Π.Ε. (στο πλαίσιο
προσπάθειας
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της

Βολιβίας

από

τη

χρήση

υδρογονανθράκων) και στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς βελτίωση της χαμηλής
παραγωγικότητας του γεωργικού τομέα της χώρας, ιδίως σε ότι αφορά στη
βέλτιστη χρήση των περιορισμένων υδάτινων πόρων (εγγειοβελτιωτικά έργα,
στάγδην άρδευση).
Η σημαντικότερη Διεθνής Έκθεση της Βολιβίας είναι η Expocruz, μια ετήσια
γενική έκθεση η οποία λαμβάνει χώρα στην πόλη Santa Cruz στα τέλη Σεπτεμβρίου
με προσέλευση κατά μέσο όρο 500.000 επισκεπτών.

