
 

                       Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας-Βολιβίας  
 
 
Οικονομική κατάσταση 
Τα προηγούμενα χρόνια, ο υψηλός βαθμός διατηρησιμότητας της αναπτυξιακής δυναμικής 
της Βολιβίας, εν μέσω της τρέχουσας δυσμενούς διεθνούς συγκυρίας, αποτέλεσε κατ’ 
επανάληψη αντικείμενο εκτεταμένων αναλύσεων διεθνών οργανισμών και οίκων 
αξιολόγησης, στις οποίες επιβεβαιώνεται η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας, καθώς 
και οι θετικές επιδόσεις, κατά την τελευταία 15ετία, ως προς τη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Κατά 
τους αναλυτές, η διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται, κατά πρώτο λόγο, 
στην άσκηση ορθής δημοσιονομικής πολιτικής, νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, 
με στόχο την διατήρηση σταθερής ισοτιμίας και συγκράτηση του πληθωρισμού. 
Επιπρόσθετα, βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας αποτέλεσε η ιδιαίτερη έμφαση στην 
υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων για την χρηματοδότηση κρατικών αναπτυξιακών δράσεων. 
Εντούτοις, το 2020 το ΑΕΠ της Βολιβίας παρουσίασε πτώση κατά 6,2% (Πηγή: 
https://tradingeconomics.com/bolivia/gdp-growth-annual), γεγονός που οφείλεται στις 
επιπτώσεις της πανδημίας.  
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 2020 το ΑΕΠ της Βολιβίας είναι 40 δισ. 
δολ. ΗΠΑ και το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 57,5% του ΑΕΠ. Ο ρυθμός πληθωρισμού τον 
Δεκέμβριο του 2020 ήταν 0,67% (Πηγή: https://tradingeconomics.com/bolivia/inflation-cpi), 
και αποτελεί πολύ χαμηλό πληθωρισμό σε σύγκριση με άλλες χώρες στην περιοχή της Λατ. 
Αμερικής.  
 
Την τελευταία δεκαετία, η μείωση του δείκτη φτώχειας, η διεύρυνση του ενεργού εργατικού 
δυναμικού που υπερβαίνει πλέον τα 5 εκατ. άτομα, η σταθεροποίηση του δείκτη ανεργίας 
στο 3,5-4%, που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό των χωρών της περιοχής συνέβαλαν 
σημαντικά στην μεγέθυνση του οικονομικού αποτελέσματος,. Επιπρόσθετα, ο χαμηλός 
βαθμός τραπεζικού δανεισμού για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βασικό 
επιτόκιο αναφοράς το 4,5%, επέτρεψε τη διευρυμένη συμμετοχή μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στον κύκλο της οικονομικής δραστηριότητας. Σημαντικό ρόλο στην οικονομία 
της χώρας διαδραματίζει η συμβολή των εμβασμάτων Βολιβιανών, που εργάζονται στο 
εξωτερικό, στην διαμόρφωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.  
 
Όπως υπογραμμίζεται στις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, η Βολιβία θα 
πρέπει να επιδιώξει τη διαφοροποίηση της οικονομικής της δραστηριότητας, που θα 
επιτρέψει την ενίσχυση της καινοτομίας και την ανάπτυξη βιομηχανιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, με βαθμιαία απεξάρτηση από τον τομέα των εξαγωγών της εξορυκτικής 
βιομηχανίας. 
 
Εξωτερικό εμπόριο το 2020 
Το 2020, στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, λόγω της πανδημίας υπήρξε μείωση των 
εξαγωγών της Βολιβίας κατά 23% και από 7,9 δισ. ευρώ εξαγωγές το 2019, οι εξαγωγές το 
2020 ήταν 6,1 δισ. ευρώ. Επίσης μείωση καταγράφηκε και στις εισαγωγές της Βολιβίας καθώς 
από 8,7 δισ. ευρώ το 2019, οι εισαγωγές το 2020 ανήλθαν σε 6,2 δισ. ευρώ καταγράφοντας 
μείωση της τάξεως του 29%. Ο συνολικός όγκος εμπορίου ήταν  16,6 δισ. ευρώ το 2019 και 
12,3 δισ. ευρώ το περασμένο έτος.  
 



Καταλυτικό ρόλο στην αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας διαδραματίζουν οι εξαγωγές 
υδρογονανθράκων και προϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Το σημαντικότερο εξαγώγιμο 
αγαθό της Βολιβίας το 2020 ήταν το φυσικό αέριο με ποσοστό 28,6% επί του συνόλου των 
εξαγωγών (1,76 δισ. ευρώ) και στη δεύτερη θέση ήταν οι εξαγωγές χρυσού με ποσοστό 17,5% 
επί των εξαγωγών (1,07 δισ. ευρώ). Όσον αφορά στα εισαγόμενα προϊόντα, στην πρώτη θέση 
ήταν τα ορυκτέλαια με ποσοστό 12,6% (781 εκατ. ευρώ) και ακολουθούν τα επιβατικά 
αυτοκίνητα με ποσοστό 3,8% (238 εκατ. ευρώ).  
 
Σημαντικότεροι εξαγωγικοί προορισμοί των βολιβιανών προϊόντων το 2020 ήταν οι αγορές 
της Βραζιλίας (970 εκατ. ευρώ με ποσοστό 15,8%), της Αργεντινής (900 εκατ. ευρώ με 
ποσοστό 14,6%) και της Ινδίας (628 εκατ. ευρώ με ποσοστό 10,2%). Σημαντικότερες 
προμηθεύτριες χώρες της Βολιβίας το 2020 ήταν η Κίνα (1,38 δισ. ευρώ με ποσοστό 22,3%),  
η Βραζιλία (1,04 δισ. ευρώ με ποσοστό 16,9%) και η Αργεντινή (626 εκατ. ευρώ με ποσοστό 
10,1%).  
 
Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Βολιβίας 
Από την συγκριτική ανάλυση της εξελικτικής πορείας των  διμερών εμπορικών και 
οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με τη Βολιβία, κατά τα τελευταία τρία έτη, προκύπτει 
ότι ο διμερής όγκος εμπορίου κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με το εμπορικό ισοζύγιο να 
διαμορφώνεται πλεονασματικό τα έτη 2018 και 2019 και ελλειμματικό το 2020 για τη χώρα 
μας. Το τελευταίο έτος, οι εξαγωγές προς τη Βολιβία ανήλθαν σε 680 χιλ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 66% σε σχέση με το 2019 που οι εξαγωγές μας είχαν υπερβεί 
το 1,1 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, μεγάλη αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές από τη Βολιβία στην 
Ελλάδα καθώς από 575 χιλ. ευρώ το 2019 ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ. Εντούτοις, πρέπει να 
σημειωθεί ότι, διαχρονικά ο εμπορικός όγκος μεταξύ των δύο χωρών κυμαίνεται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα.  
 

Πίνακας 1: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Βολιβία (σε χιλ. ευρώ) 

 2018 2019 2020 

Εξαγωγές   1.104 1.132 680 

Εισαγωγές  1.037 575 1.705 

Εμπορ. ισοζύγιο  67 557       -1.025 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 
Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές προς Βολιβία, η σημαντικότερη κατηγορία είναι τα 
κονσερβοποιημένα φρούτα (449 εκατ. ευρώ με ποσοστό 66% επί των εξαγωγών), ενώ επίσης 
συγκαταλέγονται προϊόντα του δευτερογενούς τομέα (μέρη και εξαρτήματα οχημάτων, 
απολυμαντικά προϊόντα, χαρτικά είδη, υφαντικές ίνες κτλ.). Σχετικά με τις εισαγωγές από 
Βολιβία, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: καρύδες, μαύρο σιτάρι, εσπεριδοειδή, βορικά 
άλατα, θραύσματα χαλκού κτλ.    
 
Συστάσεις των διεθνών οργανισμών   
Η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην άμβλυνση των 
παρεμβατικών πρακτικών, στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου με αναθεώρηση 
του φορολογικού και επενδυτικού καθεστώτος, που διέπει τις επενδύσεις στην εξόρυξη, 
καθώς και στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Όπως 
υπογραμμίζεται στις εκθέσεις τους, η Βολιβία θα πρέπει να επιδιώξει τη διαφοροποίηση της 



οικονομικής της δραστηριότητας, που θα επιτρέψει την ενίσχυση της καινοτομίας και την 
ανάπτυξη βιομηχανιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με βαθμιαία απεξάρτηση από τον 
τομέα των εξαγωγών της εξορυκτικής βιομηχανίας.  
 
Επιπροσθέτως, αναλυτές αναφερόμενοι στην χαμηλή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
χώρας, επισημαίνουν ότι η Βολιβία κατατάχθηκε  το 2019 στην 128η θέση μεταξύ 190 χωρών 
στον Δείκτη Επιχειρηματικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας, έναντι 136ης το 2016. Εξάλλου, 
σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Davos, η Βολιβία είναι η 
δεύτερη πιο διεφθαρμένη χώρα της περιοχής, μετά τη Βενεζουέλα, δεδομένου ότι η έλλειψη 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης υπονομεύει, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική εμπιστοσύνη 
και ενδυναμώνει τον παράγοντα της επιχειρηματικής επισφάλειας. 
 


