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Διμερείς εμπορικές οικονομικές σχέσεις Ελλά-
δας-Αργεντινής 
Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της 
EΛΣΤΑΤ, το 2020 υπήρξε μεγέθυνση του διμε-
ρούς όγκου συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Αρ-
γεντινής, ο  οποίος ανήλθε  σε 183,2 εκ. ευρώ κα-
ταγράφοντας αύξηση της τάξεως 10,03% σε σχέ-
ση με το 2019 (166,5 εκατ. ευρώ), γεγονός που 
οφείλεται τόσο στην αύξηση των ελληνικών εξα-
γωγών όσο και στην παράλληλη αύξηση των εξα-
γωγών της Αργεντινής προς Ελλάδα.  
Παρά τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας, οι  ελληνικές εξαγωγές προς την Αρ-
γεντινή παρουσίασαν αύξηση κατά 55,9% σε σύ-
γκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 7,02 εκατ. ευ-
ρώ (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, κα-
ταγράφοντας αύξηση 8,8%.  
 
Πίνακας 1: Εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ της Ελλάδας 
και της Αργεντινής (σε χιλ. ευρώ) 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 
Οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων κυμαίνο-
νται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η απόσταση μετα-
ξύ των δύο χωρών σε συνδυασμό με τους υψη-
λούς δασμούς και την υιοθέτηση προστατευτικών 
πρακτικών στην Αργεντινή αποτελούν τροχοπέδη  
για την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της 
χώρας μας.  
Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών, παρότι καθίσταται δυ-
σχερέστερο να υπολογιστεί με ακρίβεια, διότι πε-
ριλαμβάνει υπηρεσίες, είναι σαφώς περισσότερο 
ισοσκελισμένο για την χώρα μας, λόγω της ελλη-
νικής δυναμικής στους τομείς των τουριστικών 
και ναυτιλιακών υπηρεσιών.  
 
Σημαντικότερα εξαγόμενα και εισαγόμενα 
προϊόντα μεταξύ των δύο χωρών 
Βάσει των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, το 
περασμένο έτος οι μηχανές  & συσκευές μετακί-
νησης, 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 μη-

δαμινές. Το δεύτερο σημαντικότερο προϊόν στις 
εξαγωγές της χώρας μας το 2020 ήταν οι πέτρες 
οικοδομής με ποσοστό 8,21%.  
Μεταξύ των σημαντικότερων εξαγώγιμων προϊό-
ντων δεν συγκαταλέγονται τα παραδοσιακά ελλη-
νικά προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών, 
καθώς οι υψηλοί δασμοί αποτελούν ανασταλτικό 
παράγοντα. Αυτό συμβαίνει διότι τα περισσότερα 
εδώδιμα προϊόντα, κατά την εισαγωγή τους στην 
Αργεντινή, υπόκεινται σε υψηλούς δασμούς και 
δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικά.  
 
Πίνακας 2: Σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα (σε 
χιλ. ευρώ) και ποσοστό επί συνόλου εξαγωγών 

 Πηγή: IΤC (International Trade Centre) 

 
Τα σημαντικότερα εισαγόμενα προϊόντα εντοπί-
ζονται στην κατηγορία των υπολειμμάτων σογιέ-
λαιου και ακολουθούν οι κατηγορίες των ξηρών 
καρπών (αραχίδες), εσπεριδοειδών, σιτηρών 
(κυρίως αραβόσιτος), ιχθυηρών, οσπρίων κτλ.  
 
Πίνακας 3: Σημαντικότερα εισαγόμενα προϊόντα 
(σε χιλ. ευρώ) και ποσοστό επί συνόλου εισαγωγών 

Πηγή: IΤC (International Trade Centre) 

                       

4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία %  

84.28 Μηχανές-συσκευές μετακίνη-
σης, φόρτωσης και εκφόρτωσης 

1.741 24,78 

68.02 Πέτρες για οικοδομή 577 8,21 

99.99 Εμπιστευτικά 485 6,90 

84.71 Μηχανές επεξεργασίας πλη-
ροφοριών 

475 6,76 

08.10 Φρούτα νωπά: 414 5,89 

84.09 Μέρη κινητήρα 293 4,17 

84.13 Αντλίες για υγρά 288 4,09 

90.26 Μετρητές παροχής υγρών 279 3,97 

68.10  Τσιμέντο-Σκυρόδεμα 248 3,53 

90.25 Θερμόμετρα και πυρόμετρα 239 3,40 

  2019 2020 

Εξαγωγές 4.507 7.026 

Εισαγωγές  161.976 176.205 

Εμπορικό ισοζύγιο -157.468      -169.179 

Όγκος Εμπορίου 166.483 183.231 

4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία %  

23.04 Υπολείμματα σογιέλαιου  135.742  77,03  

12.02 Αραχίδες 12.185  6,91  

08.05 Εσπεριδοειδή νωπά ή ξερά  11.922  6,76  

03.06 Μαλακόστρακα  5.993  3,40  

10.05 Αραβόσιτος  1.903  1,08  

07.13 Όσπρια ξερά  1.362  0,77  

03.04 Φιλέτα ψαριών νωπά ή μή  1.221  0,69  

08.08 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια  1.033  0,58  

03.03 Ψάρια κατεψυγμένα  1.027  0,58  

02.01 Κρέατα βοοειδών  720  0,41  


