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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) –9,9 10,2 3,0 2,6 2,5

Průmyslová produkce (% změna) –9,1 14,5 2,8 2,4 2,2

Veřejný dluh (% HDP) 102,9 88,7 89,4 85,2 84,3

míra inflace (%) 42,0 48,4 51,8 37,0 24,9

Populace (mil.) 45,2 45,6 46,0 46,4 46,8

Nezaměstnanost (%) 11,6 9,0 8,7 8,1 7,7

HDP na obyvatele (USD, PPP) 19 590,0 22 070,0 23 480,0 24 480,0 25 530,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) 3,3 7,0 2,5 1,7 –4,4

Saldo obchodní bilance (mld. USD) 14,6 18,2 15,4 15,2 11,8

exportní riziko OeCD 7/7 7/7 7/7 — —

konkurenceschopnost 62/63 63/64 — — —

Predikce eiU Zdroj: eiU, OeCD, iMD

Argentina
Velvyslanectví Čr v Buenos Aires
e-mail: commerce_buenosaires@mzv.cz
www.mzv.cz/buenosaires

Argentina je stále jednou z největších ekonomik 
v  Latinské Americe s  hrubým domácím pro-

duktem přibližně 380 mld. USD, za poslední 4 roky 
se však tento ukazatel propadl o celých 40 %. Země 
má obrovské zásoby nerostných surovin a úrodnou 
zemědělskou půdu. Dovozy zahrnují především prů-
myslové výrobky, vývoz tvoří převážně zemědělské 
produkty. 

V  současnosti se země potýká s  obrovskými 
strukturálními problémy jako je inflace (za rok 2022 
meziroční inflace opět přesáhne 50 %) či nedosta-
tek zahraničních valut, který má za následek přís-
ný režim importů. Aby se vláda vyhnula ještě vyšší 
inflaci, uměle udržuje hodnotu argentinského pesa. 
Volná směnitelnost valut je zakázána. S dlouhodobě 

vysokou inflací se snižuje kupní síla obyvatel. 
Za posledních 50 let se zde podíl lidí žijících v chu-
době zvýšil ze 4 % na 41 %, zatímco v sousední Bra-
zílii se za  stejné období tento podíl snížil ze 48 % 
na 24 %. 

Státní intervence, uzavřenost ekonomiky a  síla 
odborových organizací brání extenzivnějšímu roz-
voji země. Většina argentinských firem vyrábí zbo-
ží se střední nebo nízkou přidanou hodnotou a HDP 
na  hlavu tak trvale zaostává za  zeměmi, které se 
alespoň částečně dokázaly přeorientovat na  zboží 
nebo služby s vyšší přidanou hodnotou. Země nut-
ně potřebuje nové investice a  výrobní technologie, 
průmyslové výrobky jsou nekvalitní a  v  zahraničí 
nekonkurenceschopné. 

mailto:commerce_buenosaires@mzv.cz
https://www.mzv.cz/buenosaires/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/argentina-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#ar
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit, protože má 
potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin do zahraničí. Země 
má velké zásoby mědi, olova, železa, zlata, stříbra (9. na světě), lithia (4. na světě), 
molybdenu, uranu, draslíku a jiných vzácných kovů. investice do lithia, mědi, zlata 
a stříbra jsou alokovány na 87 projektů v různých fázích realizace. Z pohledu 
českých firem jsou pro Argentinu stěžejní především konkrétní řešení v oblasti 
přepravy zboží a zpracování surovin, vítány jsou systémy a technologie, které 
ve výsledku budou znamenat snížení nákladů.

 ▶ iCt

mobilní a širokopásmové připojení k internetu je v Argentině o zhruba 15 % pomalejší 
než v sousedních zemích a vláda chce tuto situaci napravit. Problémy představuje 
i geografie země, neboť obyvatelstvo je koncentrováno v několika městech s velkými 
vzdálenostmi mezi nimi. Příležitosti se tedy nabízejí ve stavbě vysílačů mobilního 
signálu, kterých chybí přes 20 tisíc. Šanci mohou mít nejen dodavatelé technologií, 
ale i nezávislí operátoři mobilních vysílačů.

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

9 %

62 %

29 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: eiU, 2020 

top 5 import dle zemí (v %)

Čína 20,5

Brazílie 20,4

Spojené státy americké 10,3

Paraguay 5,2

Německo 4,7

top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 42,4

Podzemnice, soja, semena bavlníku, slunečnice, sezamu, řepky, hořčice 2,0

Díly a příslušenství vozidel motorových 1,8

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 1,6

Sloučeniny organicko-anorganické, heterocyklické 1,4

Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat 1,3
Zdroj: Un Comtrade, 2020 

Vývoj HDP (meziročně, %)

Argentina svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#ar&jumptoanchor=dul
https://publi.cz/books/1901/index.html#ar&jumptoanchor=ict
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 ▶ Obranný průmysl

Argentina spolu s Brazílií a mexikem patří k zemím Jižní Ameriky, které jsou 
nejméně chráněny před kybernetickými útoky. Vláda se dlouhodobě spoléhá 
na prvky kybernetické bezpečnosti převážně americké a izraelské provenience, 
ačkoliv existují i domácí společnosti zabývající se vývojem. i argentinské firmy 
si uvědomují nutnost investic do ochrany svých systémů. Na 43 % argentinských 
firem již zvýšilo své kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti (infrastruktura, 
systémy, školení). Příležitosti pro české společnosti spočívají hlavně v nabídce 
řešení, která zmírňují uživatelské chyby.

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Argentinská města nemají distribuci pitné vody dostatečně vyřešenou. Hlavně 
v oblasti Buenos Aires administrativa stále bojuje s palčivými problémy. Například 
ztráty ve fázích výroby a distribuce vody se pohybují kolem 40 %. Distributoři proto 
hledají zahraniční technologie, které řeší únik pitné vody ze sítě či její zápach 
a zbarvení. 

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Argentina má v zemědělství velký potenciál, 53 % její plochy pokrývá orná půda 
a vývoz je tvořen až ze 70 % zemědělskými produkty. Aplikace nových technologií 
v  zemědělství je však pro zemi velkou výzvou. Zapotřebí jsou technologie 
související s efektivnějším nakládáním s energiemi, monitoringem úrody a sklizní, 
optimalizací procesů a podobně. Perspektivními položkami jsou také organická 
produkce a biopotraviny, zpracování biomasy, šlechtění a genetika.
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