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 Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου 

και Οίνου (International Organisation of Vine and Wine – OIV), οι ισχυρές 

βροχοπτώσεις που έπληξαν εφέτος τις κύριες οινοπαραγωγικές περιοχές της 

Αργεντινής κατά την περίοδο του τρύγου (Φεβρουάριος-Μάρτιος) είχαν ως 

αποτέλεσμα τη χειρότερη συγκομιδή εδώ και 56 χρόνια. Η παραγωγή, ενώ συνήθως 

ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια εκτόλιτρα και το 2015 διαμορφώθηκε στα 13,4, έπεσε το 

2016 στα 8,8 εκατομμύρια εκτόλιτρα, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 35%. 

Κατά συνέπεια, η Αργεντινή έχασε την 5
η
 θέση που παραδοσιακά κατέχει στον 

πίνακα των σημαντικότερων οινοπαραγωγών χωρών, καθώς εκτός από την Ιταλία, τη 

Γαλλία, την Ισπανία και τις Η.Π.Α., την ξεπέρασαν επίσης η Αυστραλία, η Κίνα, η 

Χιλή και η Νότιος Αφρική. 

 Το πρώτο στάδιο του προγράμματος επιστροφής κεφαλαίων στις αργεντινές 

τράπεζες ολοκληρώθηκε με σημαντική επιτυχία, καθώς επέστρεψαν στο τραπεζικό 

σύστημα 4,6 εκ. δολλάρια Η.Π.Α., γεγονός που ικανοποίησε το οικονομικό επιτελείο 

της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα ωστόσο, εδώ έγκριτοι οικονομολόγοι ασκούν κριτική 

στο μονόπλευρο οικονομικό πλάνο της κυβέρνησης, το οποίο δίνει έμφαση στο 

χρηματοοικονομικό σκέλος εις βάρος του παραγωγικού. Προς επίρρωση των 

ανωτέρω, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε κατά τον Σεπτέμβριο πτώση 7,3% σε 

σχέση με τον ίδιο μήνα του παρελθόντος έτους. Κατά συνέπεια, η βιομηχανική 

παραγωγή κατά τους τελευταίους 12 μήνες έχει συρρικνωθεί κατά 4,6%, με έμφαση 



 
2 

 

στους κλάδους της μεταλλουργίας (-23,1%) και της αυτοκινητοβιομηχανίας (-

22,5%). Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηματίες των εν λόγω κλάδων προειδοποιούν την 

κυβέρνηση ότι η κερδοφορία είναι σε απόλυτα οριακό σημείο με αποτέλεσμα οι 

εταιρείες τους να βρίσκονται στα πρόθυρα μαζικών απολύσεων.  

 Στον απόηχο της εκλογής του κ. Trump στην προεδρία των Η.Π.Α., ο 

χρηματιστηριακός δείκτης (Merval) της Αργεντινής σημείωσε κατά την περασμένη 

εβδομάδα σωρρευτική πτώση της τάξης του 9,25%, με τις μεγαλύτερες απώλειες να 

εστιάζονται στους κλάδους της ενέργειας, των πετροχημικών και της παραγωγής 

εσπεριδοειδών. Η αναμενόμενη πολιτική απομονωτισμού και οικονομικού 

προστατευτισμού της διακυβέρνησης του κ. Trump δημιουργεί ένα καθεστώς 

υψηλής αβεβαιότητας σε ότι αφορά τόσο στην προσέλκυση επενδύσεων από τις 

Η.Π.Α. και την εξαγωγή αργεντινών προϊόντων προς αυτές, όσο και ως προς το 

διεθνές κόστος δανεισμού της χώρας. 

 Η κυβερνήτρια της περιφέρειας Μπουένος Άιρες κα. Vidal εξασφάλισε από την 

Παγκόσμια Τράπεζα δάνειο ύψους 380 εκ. δολ. Η.Π.Α. που θα αξιοποιηθεί σε  

σημαντικά αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα στον ποταμό Rio Salado, μέσω των 

οποίων θα βοηθηθούν ιδιαίτερα 60 μεγάλοι δήμοι. 

 Σε μια σημαντική για τη διεθνή εικόνα της Αργεντινής εξέλιξη, το ΔΝΤ προχώρησε 

σε άρση της μομφής (censure motion) εις βάρος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(INDEC), η οποία ήταν σε ισχύ από το 2013 λόγω αναξιοπιστίας των επίσημων 

στατιστικών στοιχείων. Σύμφωνα με σχετική αιτιολόγηση του ΔΝΤ, η Αργεντινή 

πλέον δίνει στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια 

αξιοπιστίας του Ταμείου, κάτι που δεν συνέβαινε κατά τη διάρκεια της 

διακυβέρνησης της χώρας από την κα. Kirchner. 

 Κατά τη διάρκεια της 22
ης

 σύσκεψης των κρατών μελών της συμφωνίας πλαισίου 

των Η.Ε. για την κλιματική αλλαγή (UN Conference of the Parties to the UN 

Framework Convention on Climate Change – COP22) που έλαβε χώρα στο 

Marrakesh, ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Αργεντινής κ. Sergio Bergman 

ανακοίνωσε την δέσμευση της χώρας του να επιτύχει έως το 2030 μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 15% τουλάχιστον (από 570 σε 483 

εκατομμύρια τόννους), μέσω μηδενικής περαιτέρω καταστροφής των δασών, 

αναδάσωσης και στροφής της χώρας προς τη χρήση Α.Π.Ε.. Ο κ. Bergman δήλωσε 

ότι η τρέχουσα κυβέρνηση προτίθεται να δημιουργήσει ένα Εθνικό Συμβούλιο 
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Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί την αλλαγή εθνικής 

πολιτικής επί του ζητήματος αυτού. 

 Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του Καναδού Πρωθυπουργού κ. Trudeau 

στην Αργεντινή, οι δύο πρωθυπουργοί εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την 

αρνητική επίδραση που ενδέχεται να έχει η εκλογή του κ. Trump στην προεδρία των 

ΗΠΑ στην ενίσχυση του κρατικού προστατευτισμού, στον περιορισμό του διεθνούς 

εμπορίου και στα κινήματα κατά της μετανάστευσης. Οι ηγέτες των δύο χωρών 

σημείωσαν με έμφαση ότι παρότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι οι 

πολυμερείς συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου τείνουν να διευρύνουν την κοινωνική 

ανισότητα και τις δυνατότητες επαγγελματικής και κοινωνικής ανόδου των 

χαμηλότερων εισοδηματικά τάξεων, παραμένουν ωστόσο ο πλέον αποτελεσματικός 

τρόπος αμοιβαίας επίτευξης υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Ο κ. Macri κάλεσε επίσης 

τις καναδικές εταιρείες να επενδύσουν στα εκτεταμένα προγράμματα ανάπτυξης των 

υποδομών της Αργεντινής. 

 Η οικονομία της Αργεντινής έχει πλέον περιέλθει σε τεχνική ύφεση, καθώς 

παρουσιάζει τρία συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης του ΑΕΠ, το οποίο κατά το 

πρώτο εννιάμηνο έχει μειωθεί κατά 1,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 

παρελθόντος έτους. Η τάση αυτή παρατηρείται, σε διαφορετικό βέβαια βαθμό, στο 

σύνολο των 23 περιφερειών της Αργεντινής και στην πόλη του Μπουένος Άιρες, ενώ 

τα σημεία ανάκαμψης είναι ακόμη άδηλα. 

 Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών της 

Αργεντινής, οι πρωτογενείς κρατικές δαπάνες σημείωσαν μεγάλη αύξηση της τάξης 

του 51,5% κατά τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους. Σε συνδυασμό δε με την σαφώς 

μικρότερη ενίσχυση των εσόδων, το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε  

τον εν λόγω μήνα κατά 183% σε σχέση με τον Οκτώβριο του παρελθόντος έτους και 

σωρρευτικά 25,9% για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου. Η εξέλιξη αυτή 

περιορίζει ιδιαίτερα τις δυνατότητες άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής 

της κυβέρνησης κατά το τελευταίο δίμηνο του 2016, καθώς θα πρέπει να επιτύχει 

ισοσκέλιση των πρωτογενών εσόδων και δαπανών προκειμένου να επιτύχει το στόχο 

του προϋπολογισμού για πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 4,8% 

του ΑΕΠ στο τέλος του έτους. 

 Ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κ. Shinzo Abe πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 

στην Αργεντινή, συνοδευόμενος από εκπροσώπους κορυφαίων ιαπωνικών εταιρειών 

και τραπεζών (Mitsubishi, Marubeni Corporation, Mitsui, Bank of Tokyo, NEC, 
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Nippon Signal, Toyota Argentina, Honda Motor). Οι ηγέτες των δύο χωρών 

συμφώνησαν να επιταχύνουν τη διαδικασία διαπραγματεύσεων για σύναψη 

συμφωνίας αμοιβαίας προστασίας και προώθησης των επενδύσεων, οι οποίες 

ξεκίνησαν τον παρελθόντα Σεπτέμβριο. Στόχος της ιαπωνικής πλευράς είναι να 

αυξήσει, κατά την προσεχή τριετία, την ροή επενδυτικών κεφαλαίων προς την 

Αργεντινή από 100 εκατομμύρια σε 3 δις δολλάρια ΗΠΑ ετησίως, με αιχμή του 

δόρατος την αυτοκινητοβιομηχανία. 

 Η πρώτη φάση της διαδικασίας δήλωσης και νομιμοποίησης κεφαλαίων 

ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Υπουργείο Οικονομικών της Αργεντινής, 

καθώς δηλώθηκε ποσό 21,9 δις δολ. ΗΠΑ, εκ των οποίων 7,2 δις δολλάρια 

επέστρεψαν στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. Σε επόμενη φάση, η κυβέρνηση θα 

προσπαθήσει να επιτύχει την νομιμοποίηση αδήλωτων κεφαλαίων και ακινήτων που 

κατέχουν αργεντίνοι πολίτες στο εξωτερικό, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι 

ανέρχεται σε 400 δις δολλάρια ΗΠΑ. Ο βαθμός επιτυχίας του εγχειρήματος αυτού θα 

προσδιορίσει τόσο τις δανειακές ανάγκες της Αργεντινής κατά το 2017 όσο και την 

ταχύτητα ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας. 

 


