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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 

ΔΔεελλττίίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΕΕξξεελλίίξξεεωωνν  ΑΑρργγεεννττιιννήήςς  

ΙΙααννοουυάάρριιοοςς,,  22001177  

 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INDEC), η 

απόφαση της κυβέρνησης του κ. Macri να καταργήσει τους κάθε λογής 

περιορισμούς και τους εξαγωγικούς δασμούς για το μοσχαρίσιο κρέας έχει 

αρχίσει να αποφέρει καρπούς. Κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2016 η αξία των 

εξαγωγών μοσχαρίσιου κρέατος αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του παρελθόντος έτους, φτάνοντας τα 847 εκ.δολ. ΗΠΑ και 

δημιουργώντας προσδοκίες να ξεπεράσει το 1 δις δολ. ΗΠΑ για το σύνολο του 

έτους, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Η Αργεντινή εξάγει κυρίως νωπό 

κρέας με κύριους προορισμούς την Κίνα (40% των ποσοτήτων), τη Χιλή (19%) 

και το Ισραήλ (17%). 

 Κατά τις πρώτες του προγραμματικές δηλώσεις, ο νέος Υπουργός Οικονομικών 

της Αργεντινής κ. Caputo ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προσφύγει σε εξωτερικό 

δανεισμό κατά το προσεχές μέλλον, καθώς η χώρα χρειάζεται 22 δις δολ. ΗΠΑ 

για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους της. Τόνισε ωστόσο ότι δεν υφίσταται 

κανένα ζήτημα βιωσιμότητας του εξωτερικού χρέους της χώρας. Από την πλευρά 

του, ο νέος Υπουργός Οικονομίας κ. Dujovne εστίασε στην ανάγκη 

αυστηρότερου ελέγχου και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των δημοσίων 

δαπανών, ενώ έθεσε ως προτεραιότητες για το 2017 την αναμόρφωση του κώδικα 

εταιρικής φορολογίας, τον έλεγχο του δημοσιονομικού ελλείμματος, την τόνωση 

της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την επιτάχυνση του εκμοντερνισμού 

και επέκτασης των υποδομών της χώρας. 

 Η κυβέρνηση της Αργεντινής, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη γεωργική 

δραστηριότητα και παραγωγή, ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός συστήματος 

επιστροφής φόρου για εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, με έμφαση στο αλεύρι, το 

μοσχαρίσιο κρέας, το ηλιανθέλαιο, τη σκόνη γάλακτος, το τυρί και το μέλι. Οι 



 
2 

 

εκπρόσωποι του γεωργικού τομέα χαιρέτησαν την απόφαση ως ένα ιδιαίτερα 

θετικό βήμα, σε συνέχεια της κατάργησης των εξαγωγικών δασμών και των 

διαφόρων διοικητικών εμποδίων. 

 Ο Πρόεδρος της κυβέρνησης κ. Macri ανακοίνωσε από το Προεδρικό Μέγαρο 

(Casa Rosada) την επίτευξη συμφωνίας με την κυβέρνηση της περιοχής Neuquen 

(Παταγωνία), τα συνδικάτα εργαζομένων στον πετρελαϊκό τομέα και ιδιώτες 

επιχειρηματίες με στόχο την αξιοποίηση των εκτενέστατων κοιτασμάτων 

πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου (shale oil) της περιοχής Vaca Muerta. Προκειμένου 

να καταστεί ελκυστική η πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων, η συμφωνία 

περιλαμβάνει, από πλευράς της κυβέρνησης εγγυημένης τιμής αγοράς πετρελαίου 

για τουλάχιστον δύο έτη και κατάργηση διαφόρων παρακρατήσεων, από πλευράς 

συνδικάτων δέσμευση για μείωση του κόστους της εργατοώρας και από την 

πλευρά των αργεντίνων επενδυτών δέσμευση για επενδύσεις της τάξης των 5 δις 

δολ. ΗΠΑ κατά το 2017. Ο κ. Macri χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ιδιαίτερα 

σημαντική, τόσο προς την κατεύθυνση επίτευξης ενεργειακής επάρκειας της 

χώρας όσο και ως προς την βιώσιμη ανάπτυξή της και την ενίσχυση της 

απασχόλησης. Ως άμεσο αποτέλεσμα, η τιμή της μετοχής της κρατικής 

ενεργειακής εταιρείας YPF αυξήθηκε κατά 12% στα Χρηματιστήρια της Νέας 

Υόρκης και του Μπουένος Άιρες, ενώ ο Γενικός Χρηματιστηριακός Δείκτης 

Merval του Μπουένος Άιρες έφτασε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 18.783 

μονάδων. 

 Στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας συνεργασίας στους τομείς της Άμυνας και της 

Ασφάλειας που υπέγραψε η Αργεντινή με το Ισραήλ στις 15 Δεκεμβρίου του 

2016, αγοράστηκαν τέσσερα ακτοπλοϊκά σκάφη νέας τεχνολογίας και συνολικής 

αξίας 80 εκ. δολ. ΗΠΑ. Τα εν λόγω σκάφη, εξοπλισμένα με προηγμένα οπλικά 

συστήματα, προορίζονται για περιπολίες στο Rio Paraná προς έλεγχο του 

διασυνοριακού εμπορίου ναρκωτικών. 

 Για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Αργεντινής για το 2017, ο 

νέος Υπουργός Οικονομικών κ. Caputo ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας 6 δις 

δολ. ΗΠΑ -repos- με έξη τράπεζες (Santander, BBVA, Citibank, Deutsche Bank, 

HSBC και JP Morgan). Η Αργεντινή σχεδιάζει να εξασφαλίσει επιπλέον 4 δις 

δολ. ΗΠΑ από πολυμερείς χρηματοδοτικούς θεσμούς όπως η Παγκόσμια 

Τράπεζα και η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (Inter-American Development 

Bank). Στο μεταξύ, η χώρα σχεδιάζει να εκδόσει εντός του τρέχοντος έτους 
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ομόλογα με ρήτρα δολλαρίου ύψους 7 δις ευρώ και με ρήτρα άλλων νομισμάτων 

ύψους 3 δις δολλαρίων. Προς τούτο, ο κ. Caputo ξεκίνησε επίσκεψη τριών 

ημερών (road show) στο Λονδίνο, προκειμένου να προωθήσει την πώληση 

ομολόγων αξίας 3-5 δολλαρίων. Πριν αναχωρήσει από την Αργεντινή, ο κ. 

Caputo επιχείρησε να καθησυχάσει τους ξένους θεσμικούς επενδυτές δηλώνοντας 

ότι δεν υφίσταται απολύτως καμία αμφιβολία σε ότι αφορά στην δυνατότητα 

εξυπηρέτησης του επιπλέον χρέους από πλευράς Αργεντινής. 

 Ξεκίνησε το ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με συμμετοχή 

τεσσάρων Υπουργών από πλευράς Αργεντινής: Της Υπουργού Εξωτερικών κ. 

Malcorra, Οικονομίας κ. Dujovne, Παραγωγής κ. Cabrera, Παιδείας κ. Bullrich, 

καθώς και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Sturzenegger. Κατά τις 

εισηγήσεις τους την πρώτη ημέρα της Συνόδου, η κ. Malcorra, ο κ. Dujovne και ο 

κ. Cabrera προσπάθησαν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη σε ότι αφορά στη 

σταθερότητα της χώρας και στη μελλοντική πορεία της οικονομίας της, με 

απώτερο βέβαια στόχο την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων.  

 Κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Fitur της Ισπανίας, όπου 

η Αργεντινή συμμετέχει με Εθνικό Περίπτερο, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Santos 

ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα προτείνει στη Βραζιλία και τη Χιλή ένα 

σχέδιο ελεύθερης κυκλοφορίας πολιτών, ανάλογο με εκείνο της ζώνης Schengen. 

Η πρόταση θα περιλαμβάνει επίσης και ενοποιημένη άδεια εισόδου για τους 

τουριστικούς επισκέπτες από τρίτες χώρες. Ο κ. Santos τόνισε ότι, μετά από 

χρόνια στασιμότητας, ο εισερχόμενος τουρισμός παρουσιάζει ανοδικές τάσεις 

στην Αργεντινή, η οποία προσδοκά σε αύξηση του τουριστικού ρεύματος από το 

εξωτερικό κατά 50% εντός των προσεχών ετών. 

 Ο Υπουργός Ενέργειας κ. Aranguren ανακοίνωσε την πρώτη σημαντική ξένη 

επένδυση στον τομέα ευθύνης του. Πρόκειται για όμιλο, ο οποίος περιλαμβάνει 

τις μεξικανικές εταιρείες ICA και CFE, καθώς και την ισπανική Acciona, οι 

οποίες δεσμεύτηκαν να επενδύσουν το ποσό των 3 δις δολ. ΗΠΑ για την 

κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αργεντινή. 

 Η Αργεντινή προχώρησε σε έκδοση κρατικών ομολόγων με ρήτρα δολλαρίου 

αξίας 7 δις δολ. ΗΠΑ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης του 

εξωτερικού της χρέους σε ξένο συνάλλαγμα για το 2017. Εκδόθηκαν πενταετή 

ομόλογα αξίας 3,25 δις δολ. ΗΠΑ με ετήσιο επιτόκιο 5,625% και επταετή αξίας 

3,75 δις δολ. ΗΠΑ με επιτόκιο 7%. Αξιοσημείωτη είναι η πτώση επιτοκίων σε 
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σχέση με το παρελθόν έτος, όταν τα ίδιας διάρκειας ομόλογα είχαν διατεθεί με 

επιτόκια 6,875% και 7,5% αντίστοιχα. Ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν 

ελκυστικά για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, καθώς η ζήτηση υπερκάλυψε 

κατά τρεις φορές την προσφορά. Είναι εμφανές ότι οι χρηματαγορές δείχνουν 

έμπρακτα την επιδοκιμασία τους προς την ακολουθούμενη πολιτική της 

κυβέρνησης του κ. Macri. Εξακολουθούν βέβαια να υφίστανται προβληματισμοί 

σε σχέση με το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, την ασθενή ανάπτυξη και το 

ενδεχόμενο δημοσιονομικής χαλάρωσης ενόψη των των ενδιάμεσων εκλογών του 

2017. 

 Σύμφωνα με επίσημο ανακοινωθέν του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. 

(United States Department of Agriculture – USDA), στο πλαίσιο των νέων 

κατευθυντήριων γραμμών του Λευκού Οίκου αναστέλλεται για 60 ημέρες η 

εισαγωγή στη χώρα λεμονιών από τη βορειοανατολική Αργεντινή, χωρίς να 

προσδιορίζεται το σκεπτικό της απόφασης. Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα που 

επιφέρει η κυβέρνηση του κ. Trump στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, 

καθώς οι κ.κ. Obama και Macri είχαν συναποφασίσει, κατά την επίσημη 

επίσκεψη του πρώτου στο Μπουένος Άιρες, την επανέναρξη, για πρώτη φορά 

μετά από το 2001, εξαγωγής αργεντινών λεμονιών (όπως και βοδινού κρέατος) 

στις Η.Π.Α., εφόσον συνοδεύονται από το απαιτούμενο φυτοϋγειονομικό 

πιστοποιητικό. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές της σημαντικότερης εταιρείας του 

κλάδου Frutícola de San Miguel σημείωσαν πτώση της τάξης του 7,5% στο 

Χρηματιστήριο του Μπουένος Άιρες. 

 Στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του σχεδίου RenovAR, το οποίο έχει εκπονηθεί 

από η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Αργεντινής CAMMESA με στόχο την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας από Α.Π.Ε. σε ποσοστό 8% έως το 

2017 και σε ποσοστό 20% έως το 2025, η κυβέρνηση προχώρησε στη 

συνυπογραφή 16 νέων συμβολαίων συνολικής ισχύος 818 MW. Οι εγκριθείσες 

μονάδες θα κατασκευαστούν σε 9 περιφέρειες και θα καταστούν λειτουργικές σε 

χρονικό διάστημα 12 έως 24 μηνών. Πρόκειται για 7 μονάδες παραγωγής 

αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος 406 MW στο νότο της χώρας, 4 μονάδες 

ηλιακής ενέργειας ισχύος 400 MW στο βορά, 4 υδροηλεκτρικές μονάδες ισχύος 

10,4 MW και μιας μονάδας βιοαερίου 1,2 MW. Η μέση τιμή διάθεσης της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σε 57,44 δολ. ΗΠΑ/ MWh. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, προβλέπεται να επενδυθούν κεφάλαια της 
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τάξης των 4 δις δολ. ΗΠΑ και να δημιουργηθούν περί τις 20.000 νέες θέσεις 

εργασίας. 


