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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 

ΔΔεελλττίίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΕΕξξεελλίίξξεεωωνν  ΑΑρργγεεννττιιννήήςς  

ΜΜάάρρττιιοοςς  22001177  

 Η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Αργεντινής (CGT) έχει καλέσει τα μέλη 

της σε συγκέντρωση στις 7 τρέχοντος μηνός προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για 

την πολιτική της κυβέρνησης Macri στα ζητήματα απελευθέρωσης εισαγωγών, 

εφαρμογής μηχανισμών προστασίας από απολύσεις και ελεύθερων συλλογικών 

διαπραγματεύσεων. Η CGT προειδοποιεί μάλιστα με γενική απεργία, εφόσον δεν 

βρεθεί κοινός τόπος με την κυβέρνηση επί των θεμάτων αυτών. Προς επίρρωση 

ρων ανωτέρω, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση 

Εργατών Κλωστοϋφαντουργίας (AOT), η παραγωγή του κλάδου έχει περιοριστεί 

κατά 25%, καθώς έχουν κλείσει 10 παραγωγικές μονάδες, με συνέπεια την 

απόλυση 1.500 εργαζομένων και την αναστολή εργασιακής σχέσης άλλων 3.600. 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αυστραλίας-Αργεντινής, αναμένεται να εισρεύσουν κατά τα προσεχή έτη από την 

Αυστραλία προς την Αργεντινή παραγωγικές επενδύσεις της τάξης των 1,5 δις 

δολλαρίων Η.Π.Α. με έμφαση στην εξόρυξη ορυκτών και στην μεταποίηση και 

εμπορευματοποίηση γεωργικών προϊόντων. Προς τούτο, διοργανώνεται επίσημη 

αργεντινή αποστολή προσέλκυσης επενδύσεων στην Αυστραλία (Σίδνευ) από 20 

έως 23 τρέχοντος μηνός, με επικεφαλής την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κα. 

Gabriela Michetti και με τη συμμετοχή των Υπουργών Γεωργίας (κ. Negri), 

Βιομηχανίας & Υπηρεσιών (κ. Etchegoyen), Ορυκτού Πλούτου (κ. Meilán), 

Επιχειρηματικότητας (κ. Mayer), Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Delgado και 

επικεφαλής Αρχής Προσέλκυσης Επενδύσεων κ. Procaccini. 

 Παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά σημεία ενδεχόμενης ανάκαμψης που παρουσίασε η 

οικονομία της Αργεντινής προς το τέλος του 2016 (ο δείκτης οικονομικής 

δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 1,2% το Νοέμβριο και 1,6% το Δεκέμβριο) η 

κατανάλωση εξακολουθεί να δέχεται ισχυρά πλήγματα, θέτοντας ξανά εν 
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αμφιβόλω την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης 

του κ. Macri, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεμο επίπεδο. Η 

κατανάλωση σημείωσε κάμψη 6,6% τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα 

του προηγούμενου έτους και 5,6% σωρρευτικά κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – 

Φεβρουαρίου. Μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα μη αλκοολούχα ποτά (-8,2% 

κατά το πρώτο δίμηνο του 2017), τα οικιακά είδη και είδη καθαρισμού (-7,3%), 

τα νωπά και κατεψυγμένα είδη (-7,1%) και τα καλλυντικά και είδη υγιεινής (-

6,7%). Οι έμποροι αναμένουν συνέχιση της πτωτικής τάσης κατά το Μάρτιο, ενώ 

προσδοκούν σε σταθεροποίηση της κατάστασης από τον Απρίλιο τρέχοντος 

έτους. 

 Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Πανεπιστημίου Καθολικής Εκκλησίας 

Αργεντινής (Universidad Católica Argentina – UCA), κατά το τρίτο τρίμηνο του 

2016 το 32,9% του πληθυσμού της χώρας ζει πλεόν κάτω από το όριο της 

φτώχειας (3,9% παραπάνω από το αντίστοιχο διάστημα του 2015), ενώ 6,9% του 

πληθυσμού διαβιεί κάτω από το όριο της ανέχειας (2,7 εκατομμύρια πολίτες). 

Ταυτόχρονα, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών έχει διευρυνθεί, ενώ έχει 

ενταθεί και το φαινόμενο οικονομικού και κοινωνικού απομονωτισμού των 

ασθενέστερων τάξεων. Η εν λόγω έκθεση συμπεραίνει ότι η αντιπληθωριστική 

πολιτική της αργεντινής κυβέρνησης, οι χαμηλές επενδύσεις και η αυξημένη 

έκθεση της εγχώριας παραγωγής στον διεθνή ανταγωνισμό έχουν εντείνει τις 

υφεσιακές τάσεις στη χώρα. Ταυτόχρονα, καθώς η φτώχεια αποτελεί ένα δομικό 

στοιχείο της Αργεντινής οικονομίας, δεν δύναται να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο 

των απλών οικονομικών κύκλων. Απαιτείται συνεπώς η εφαρμογή 

μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, καθώς και μέτρα ενίσχυσης της παραγωγικότητας των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. 

 Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Αργεντινής (INDEC), τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα και 

βασικής μεταποίησής τους αντιπροσωπεύουν το το 67% των εξαγωγών της 

Αργεντινής για το 2016. Παρότι η μειωμένη ζήτηση από την Κίνα έπληξε τις 

εξαγωγές προϊόντων σόγιας (η Κίνα έχει σχεδόν μονοψωνιακή σχέση με την 

Αργεντινή, καθώς απορροφά το 87% της παραγωγής της σε σόγια), οι 

αυξημμένες εξαγωγές ηλιανθέλαιου, καλαμποκιού και σιταριού προσέδωσαν 

σημαντική δυναμική στις συνολικές εξαγωγές του γεωργικού τομέα. 
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 Ο Οίκος Αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε την αναβάθμηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της Αργεντινής από “σταθερή” σε “θετική”, επικαλούμενος τη 

ρεαλιστική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία θέτει τις βάσεις για επιστροφή στην 

ανάπτυξη από το 2017. Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι πρέπει να δοθεί αυξημένη 

προσοχή στους δείκτες του δημοσιονομικού ελλείμματος και του πληθωρισμού, 

αν και εκτιμά ότι η έναρξη εισροής παραγωγικών επενδύσεων και η ενδεχόμενη 

επίτευξη ισχυρότερης οικονομικής ανάπτυξης κατά το τρέχον έτος θα συμβάλλει 

τα μέγιστα στην βελτίωση των εν λόγω δεικτών. 

 Κατά τη διάρκεια περιοδείας του στη Νότια Αμερική (Αργεντινή, Βραζιλία, 

Περού), ο Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου της Μεγάλης Βρετανίας κ. Greg Hands 

επισκέφθηκε το Μπουένος Άιρες και συνυπέγραψε νέα συμφωνία αεροπορικών 

υπηρεσιών, η οποία διευκολύνει την αύξηση του αριθμού απευθείας πτήσεων 

μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο κ. Hands 

έθεσε, για πρώτη φορά μετά από 20 έτη, στη διάθεση των βρετανικών εταιρειών 

που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Αργεντινή εξαγωγικές πιστώσεις 

ύψους 1 δις λίρων στερλινών, μέσω του Βρετανικού Οργανισμού Εξαγωγικών 

Πιστώσεων (UK Export Finance). Ο κ. Hands δήλωσε ότι η Αργεντινή 

παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές να καταστεί μια μοντέρνα και ακμάζουσα 

οικονομία, ενώ η ανωτέρω στήριξη θα βοηθήσει βρετανικές εταιρείες να 

εκμεταλλευτούν ευκαιρίες στην Αργεντινή, με έμφαση στους τομείς της πράσινης 

ενέργειας και της υγείας, στο πλαίσιο ιδίως της επικείμενης εξόδου της Μεγάλης 

Βρετανίας από την Ε.Ε. 

 Ταυτόχρονα, λαμβάνει χώρα επιχειρηματική αποστολή της Γεωργικής Ένωσης 

Αργεντινής (Sociedad Rural Argentina - SRA) στη Μεγάλη Βρετανία, με τη 

στήριξη του αργεντινού Υπουργείου Εξωτερικών, του Εμπορικού Αργεντινο-

Βρετανικού Επιμελητηρίου και της Πρεσβείας Αργεντινής στο Λονδίνο. Κατά τη 

διάρκεια επιχειρηματικής εκδήλωσης στις εγκαταστάσεις της τελευταίας, ο 

Πρόεδρος δήλωσε ότι το επικείμενο Brexit αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για 

τη διεύρυνση των διμερών σχέσεων, στο πλαίσιο της οποίας η Αργεντινή 

προσβλέπει σε βραχυπρόθεσμη αύξηση της αξίας εξαγωγών πρωτογενούς τομέα 

της προς τη Μεγάλη Βρετανία της τάξης του 28%, με αιχμές του δόρατος το 

βόειο κρέας, τα πουλερικά και το κρασί. 

 Η αργεντινή εταιρεία Tecpetrol (μέλος του ομίλου Techint) ανακοίνωσε ότι 

προτίθεται να επενδύσει έως το 2019 το ποσό των 2,3 δις δολ. Η.Π.Α. με στόχο 
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την αξιοποίηση μέρους των εκτενέστατων κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου 

(shale gas) της περιοχής Vaca Muerta Παταγωνίας. Πρόκειται για σημαντικότατη 

εξέλιξη, καθώς η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περί τις 1.000 νέες 

θέσεις εργασίας και, κυρίως, να παράγει 14 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 

αερίου ημερησίως. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο ήμιση των εισαγωγών 

φυσικού αερίου Αργεντινής και συνεπώς θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη 

ενεργειακής επάρκειας της χώρας και στη βελτίωση της εικόνας του εξωτερικού 

εμπορικού της ισοζυγίου. 

 Το Εθνικό Συμβούλιο Βιοκαυσίμων (National Biodiesel Board – NBB) των 

Η.Π.Α. ζήτησε επίσημα από το Υπουργείο Εμπορίου και την Επιτροπή Διεθνούς 

Εμπορίου (International Trade Commission – ITC) την επιβολή δασμών 

antidumping επί των εισαγωγών βιοκαυσίμων από την Αργεντινή και την 

Ινδονησία. Η NBB ισχυρίζεται ότι οι αργεντινές εισαγωγές είναι επιδοτημένες 

κατά 23% και της Ινδονησίας κατά 34%. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές έχουν 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατακόρυφα και έφτασαν το 2016 τα 916 εκ. 

γαλόνια (3,5 δις λίτρα) σε μια αγορά που καταναλώνει 2 δις γαλόνια. Τα δύο 

τρίτα των συνολικών εισαγωγών προέρχονται από την Αργεντινή. Εφόσον το 

αίτημα της NBB εγκριθεί από το Υπουργείο Εμπορίου και επικυρωθεί από την 

ITC, θα επιβληθούν στις ανωτέρω εισαγωγές αντίστοιχοι δασμοί antidumping για 

μια πενταετία κατ’ ελάχιστο. 

 Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία Αργεντινής (INDEC), η οικονομική δραστηριότητα στην Αργεντινή 

κατά τον Ιανουάριο σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο της τάξης του 1,1% σε σχέση 

με τον ίδιο μήνα του παρελθόντος έτους. Η είδηση αποτελεί μια ανάσα 

αισιοδοξίας για την κυβέρνηση του κ. Macri, ο οποίος ελπίζει ότι μια πιο 

παρατεταμένη ανάπτυξη θα ενισχύσει τη θέση του κόμματός του κατά τις 

ενδιάμεσες κοινοβουλευτικές εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου και θα αμβλύνει 

τις ολοένα εντεινόμενες κοινωνικές αντιδράσεις. Ωστόσο, η οικονομία σε σχέση 

με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2016) σημείωσε ύφεση 0,5%, 

καταδεικνύοντας τον εύθραυστο χαρακτήρα της προσπάθειας ανάκαμψης. 

 


