
  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 

I. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Καθώς η Αργεντινή βρίσκεται ακόμη (και θα εξακολουθήσει να βρίσκεται) εκτός 

διεθνών χρηματαγορών, έχει καταστεί σαφές ότι η βιωσιμότητα της χώρας συναρτάται 

πλήρως με την επίτευξη διττού πλεονάσματος, δημοσιονομικού και εμπορικού. 

Κατά συνέπεια, η εμπορική πολιτική της αργεντινής κυβέρνησης στον τομέα των 

εισαγωγών είναι ιδιαίτερα προστατευτική, και ιδίως στους κλάδους όπου υφίσταται 

εγχώρια παραγωγή. Πρωταρχικός στόχος της Αργεντινής είναι η διατήρηση του 

εμπορικού της πλεονάσματος (προκειμένου να διατηρηθεί πλεονασματικό και το 

δημοσιονομικό σκέλος, η Αργεντινή προβαίνει και σε φορολόγηση των εξαγωγών της). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των περιοριστικών μέτρων είναι η υποχρέωση για 

κάθε εταιρεία που πραγματοποιεί εισαγωγές να εξάγει προϊόντα τουλάχιστον ίσης 

αξίας.  

Η κατάσταση αυτή βαίνει επιδεινούμενη, καθώς, δια της διοικητικής απόφασης υπ. 

αριθμ. 3252 (Resolución General 3252/5.1.2012 

http://www.iqom.com.mx/documents/0112/Resolucin%203252.doc) υποχρεούνται οι 

Αργεντινοί εισαγωγείς να υποβάλλουν στις φορολογικές αρχές της χώρας 

(Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP) δήλωση προθέσεως εισαγωγής 

(Jurada Anticipada de Importación) και να ζητήσουν προέγκριση της εισαγωγής. Η εν 

λόγω προέγκριση απαιτείται για όλα τα προϊόντα και όλες τις χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των χωρών MERCOSUR.  

Εφόσον η ανωτέρω προέγκριση χορηγηθεί, υφίσταται μια εκτενής λίστα 600 

δασμολογικών κωδικών, οι οποίοι χρειάζονται την έκδοση άδειας εισαγωγής από το 

Υπουργείο Εσωτερικού Εμπορίου Αργεντινής. Ωστόσο, το ακτινίδιο δεν περιλαμβάνεται 

(ακόμη) σε αυτή την λίστα και λαμβάνει αυτομάτως άδεια εισαγωγής (Licencia 

Automática de Importación). 

Επιπλέον, με την διοικητική πράξη 232 (Internal Note N
o
 232, 7/5/2010),  

προκειμένου το Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίμων (Instituto Nacional de Alimentos – INAL) 

να εκδώσει το απαραίτητο “πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας” για τα εισαγόμενα 

http://www.iqom.com.mx/documents/0112/Resolucin%203252.doc
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τρόφιμα (κάτι που προηγουμένως ήταν απλώς μια γραφειοκρατική τυπικότητα), 

υποχρεούται να ζητήσει την σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εσωτερικού Εμπορίου. 

Το εν λόγω μέτρο έχει πλήξει ιδιαιτέρως τις εισαγωγές της Αργεντινής σε τυριά, 

γκουρμέ τρόφιμα, ζυμαρικά και ελαιόλαδο, ενώ σταμάτησε εντελώς τις ελληνικές 

εξαγωγές κομπόστας ροδάκινου, το οποίο ήταν παραδοσιακά από τα σημαντικότερα 

εξαγώγιμα προϊόντα μας στην Αργεντινή. 

Ένα ακόμη, μη δασμολογικό, εμπόδιο στις εισαγωγές τροφίμων-ποτών προέρχεται 

από άτυπες απευθείας οδηγίες της αργεντινής κυβέρνησης προς εισαγωγείς τροφίμων 

και σουπερμάρκετ για περιορισμό ή και αναστολή των εισαγωγών. Η κατάσταση 

καθίσταται δυσχερέστερη λόγω των περιορισμών στην κτήση συναλλάγματος που 

εφαρμόζει η κυβέρνηση της χώρας. 

Ήδη οι εμπορικοί εταίροι της Αργεντινής αντιδρούν σε αυτή την κατάσταση 

απειλώντας με αντίμετρα, με πιο δυναμική την αντίδραση της Βραζιλίας και των Η.Π.Α., 

αλλά και της Ε. Ένωσης (μέσω προσφυγής στον ΠΟΕ). 

 

 

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 

1. Πριν γίνει οτιδήποτε, ο εισαγωγέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος  τόσο στην 

Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria - SENASA) όσο και στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων 

(Dirección General de Aduanas –DGA). 

2. Ο εγκεκριμένος εισαγωγέας υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση προθέσεως 

εισαγωγής (Declaración Jurada Anticipada de Importación - DJAI) στην Γενική 

Διεύθυνση Τελωνείων της Ομοσπονδιακής Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Dirección 

General de Aduanas –DGA- de la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP), 

προτού γίνει η παραγγελία του εμπορεύματος από το εξωτερικό. Η απάντηση δίδεται σε 

3-10 ημέρες, σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει λάβει την “σιωπηρή” έγκριση 

της αρμόδιας υπηρεσίας. Η εν λόγω προέγκριση (DJAI) έχει ισχύ 180 ημερών από την 

ημερομηνία εκδόσεώς της. 
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3. Ο εισαγωγέας ενημερώνει γραπτά (Nota de pedido) το Υπουργείο Εσωτερικού 

Εμπορίου Αργεντινής (Secretaría de Comercio Interno del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas) για την ληφθείσα προέγκριση DJAI και λαμβάνει την άδεια 

εισαγωγής εντός 15 ημερών. 

4. Ο αριθμός DJAI γνωστοποιείται από την εγχώρια εμπορική τράπεζα του 

εισαγωγέα στο σύστημα συναλλαγματικού ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας της 

Αργεντινής (Sistema de Control de Operaciones Cambiarias del Banco Central de la 

República Argentina), δια του εγγράφου Registro  de Operaciones Cambiarias, 

προκειμένου να δοθεί η άδεια στην εμπορική τράπεζα του εισαγωγέα να εκκαθαρίσει την 

συναλλαγή σε ξένο συνάλλαγμα. 

5. Ο εισαγωγέας ενημερώνει ηλεκτρονικά την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας και 

Ποιότητας Τροφίμων (SENASA) και, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό 

φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό εισαγωγής (Autorización Fitosanitaria de 

Importación – AFIDI), του δίδονται οδηγίες, ανάλογα με την χώρα προέλευσης και το 

προϊόν, για την έκδοση του αντίστοιχου φυτοϋγειονομικού παραστατικού στην χώρα 

προέλευσης (σημείο 7i). 

6. Ωστόσο, προκειμένου να εισαχθεί ακτινίδιο από μία χώρα, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί σχετική ανάλυση (Pest Risk Analysis – Análisis de Riesqo de 

Plagas/APR), ώστε να ορισθούν οι φυτοϋγειονομικές προϋποθέσεις (requisitos 

fitosanitarios) εισαγωγής του προϊόντος. Στην Ευρώπη, την διαδικασία αυτή έχουν 

ολοκληρώσει η Ιταλία και η Γαλλία και, ως εκ τούτου, δύνανται να εξάγουν ακτινίδια 

στην Αργεντινή. Η Ελλάδα δεν έχει εκκινήσει ακόμη την διαδικασία αυτή και, 

εφόσον υφίσταται ενδιαφέρον, θα πρέπει να ζητηθούν από την SENASA οι σχετικές 

φόρμες (Nota de APR). Σημειώνεται ότι, από την εκκίνηση της διαδικασίας έως την 

ολοκλήρωσή της μεσολαβεί συνήθως διάστημα 1 – 2 ετών. 

7. Στη συνέχεια, για τον εκτελωνισμό, απαιτούνται, πέραν των ανωτέρω, τα εξής 

παραστατικά: 

a) Declaración Única de Aduanas: Επίσημο αίτημα (στα ισπανικά) του 

εισαγωγέα προς την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Ομοσπονδιακής Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. 
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b) Declaración de Valor: Έγγραφο (στα ισπανικά) που περιέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση της δασμολογητέας αξίας. 

c) Factura Comercial: Το πρωτότυπο εμπορικό τιμολόγιο του προϊόντος στα 

αγγλικά, ισπανικά ή πορτογαλικά. 

d) Lista de Empaque (Packing List): Το πρωτότυπο παραστατικό 

(καταρτισμένο σύμφωνα με την διεθνή εμπορική πρακτική) στα ισπανικά ή στα 

Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά με Ισπανική μετάφραση. 

e) Certificado de Origen (Certificate of Origin): Το πρωτότυπο 

πιστοποιητικό προέλευσης του προϊόντος. Εκδίδεται συνήθως από το οικείο Εμπορικό 

Επιμελητήριο του εξαγωγέα και θεωρείται από Προξενική Αρχή της Αργεντινής στην 

χώρα εξαγωγής. Δεν ζητείται ωστόσο πάντα. 

f) Guía Aérea (Airway Bill) για την περίπτωση αεροπορικής αποστολής ή 

Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συνήθως 

στα αγγλικά, με ισπανική μετάφραση. 

g) Inscripción para Importador: Πιστοποιητικά στα ισπανικά ότι ο 

εισαγωγέας είναι εγγεγραμμένος τόσο στην Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας και Ποιότητας 

Τροφίμων (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA) όσο και 

στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων. 

h) Certificado de Fumigación: Δεν ζητείται πάντα. Πιστοποιητικό στα 

αγγλικά ή ισπανικά από αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης ότι το προϊόν έχει υποστεί 

απεντόμωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φυτοϋγειονομικού συστήματος της 

Αργεντινής. 

i) Certificado Fitosanitario: Φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 

της χώρας προέλευσης, σε οποιαδήποτε γλώσσα (αλλά μαζί με ισπανική μετάφραση), το 

οποίο ακολουθεί της νόρμες της Διεθνούς Συμφωνίας Φυτικής Προστασίας (International 

Plant Protection Convention – IPPC). 

8. Επισημαίνεται ότι το ακτινίδιο επιβαρύνεται με εισαγωγικό δασμό 10% επί 

της αξίας. 
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III. Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

Στην Αργεντινή, το ακτινίδιο πραγματοποίησε σταδιακά την μετάβαση από το να 

θεωρείται “εξωτικό” φρούτο, σε (περιορισμένο, έστω) τμήμα της ανθρώπινης διατροφής, 

χρησιμοποιούμενο κυρίως σε φρουτοσαλάτες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η 

Αργεντινή κατέστη η 5
η
 σημαντικότερη καταναλώτρια χώρα παγκοσμίως, με ετήσια 

ζήτηση 25.000 τόνων. Η κρίση του 2001 μετέτρεψε άρδην τα δεδομένα, αλλά κατά τα 

τελευταία έτη παρατηρείται ξανά σημαντική αύξηση στην κατανάλωση ακτινιδίου, 

γεγονός που αντανακλάται και στις αυξανόμενες εισαγωγές (βλ. κεφάλαιο IV). 

Παρά τις προσπάθειες της Asociación Argentina de Kiwi (AAKI - 

http://www.asociacionargentinadelkiwi.com/), η καλλιεργούμενη έκταση με ακτινίδια 

στην Αργεντινή παραμένει επί πολλά χρόνια στάσιμη στα 3.500 στρέμματα, εκ των 

οποίων τα 3.000 βρίσκονται στην επαρχία του Μπουένος Άιρες. Παρότι η ποιότητα του 

παραγόμενου στην Αργεντινή ακτινιδίου θεωρείται υψηλή, η παραγωγή του είναι 

δαπανηρή, λόγω (κυρίως) των ισχυρών ανέμων, αλλά και των χαλαζοπτώσεων. Κατά 

συνέπεια, η μερίδα του λέοντος –άνω του 90%– της κατανάλωσης ακτινιδίου της χώρας 

καλύπτεται από εισαγωγές. 

Ωστόσο, είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την ανωτέρω πληροφόρηση, 

όπως επίσης και για την ιστορική προέκταση των στατιστικών στοιχείων εξωτερικού 

εμπορίου του προσεχούς κεφαλαίου, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό τα φετινά 

περιοριστικά μέτρα προς τις εισαγωγές (κυρίως: διαδικασία προέγκρισης και 

συναλλαγματικοί έλεγχοι) να έχουν ήδη αναστρέψει άρδην την κατάσταση υπέρ της 

εγχώριας παραγωγής. 

Η διάθεση του ακτινιδίου στην Αργεντινή γίνεται στις κεντρικές λαχαναγορές, στα 

σουπερμάρκετ (30% της κατανάλωσης, με αυξητικές τάσεις) και στα οπωροπωλεία. 

Ενδεικτική τιμή λιανικής: 20 πέσος (3,5 €) το κιλό. 

Σημαντικότερες Διεθνείς Εκθέσεις για τρόφιμα – ποτά στην Αργεντινή: SIAL 

MERCOSUR,(www.sialmercosur.com.ar, Buenos Aires, προσεχείς ημερομηνίες 31/8 – 

2/9/2012),  FIAR (www.fiar.com.ar, ανά διετία, Rosario, Απρίλιος 2013), FITHEP 

MERCOSUR (http://www.publitec.com/system/noticias.php?id_prod=200&id_cat=14 , 

ανά διετία, Buenos Aires, 10-14/6/2013). 

http://www.asociacionargentinadelkiwi.com/
http://www.sialmercosur.com.ar/
http://www.fiar.com.ar/
http://www.publitec.com/system/noticias.php?id_prod=200&id_cat=14
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IV. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Οι ποσότητες ακτινιδίου που εισάγει η Αργεντινή διπλασιάστηκαν στην τετραετία 

2008 – 2011, από 5.769 τόνους (2008) σε 11.506 τόνους (2011). 

 

Ομοίως, η αξία των εισαγωγών αυτών υπερδιπλασιάσθηκε, από 5,6 εκ. $ ΗΠΑ 

(2008) σε 12,5 εκ. $ ΗΠΑ (2011), καθώς αυξήθηκε επίσης και η μέση τιμή αγοράς από 

1,12 $/kg σε 1,19 $/kg. 
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Κατά το 2011, η Αργεντινή εισήγαγε ακτινίδια αξίας 6,8 εκ. $ ΗΠΑ από την Χιλή, 

4,9 εκ. $ ΗΠΑ από την Ιταλία και 740 χιλ. $ ΗΠΑ από την Νέα Ζηλανδία. Δεν έχουν 

καταγραφεί εισαγωγές ακτινιδίων από την χώρα μας. 

 

 

Προμηθεύτριες Χώρες Αργεντινής (αξίες σε χιλ. $ ΗΠΑ) 

  Χιλή Ιταλία Νέα Ζηλανδία Γαλλία 

2008 3.309 1.584 717 0 

2009 4.511 2.193 668 0 

2010 5.036 2.984 554 11 

2011 6.843 4.889 742 0 

 


