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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 

 

ΔΔεελλττίίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΕΕξξεελλίίξξεεωωνν  ΑΑρργγεεννττιιννήήςς  

ΟΟκκττώώββρριιοοςς,,  22001166  

 

 Τα συναλλαγματικά αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής σημείωσαν 

μεγάλη πτώση της τάξης των 1,5 δις δολλαρίων Η.Π.Α. κατά τον Σεπτέμβριο τ.ε., 

πέφτοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 30 δις δολ. ΗΠΑ (29,9 δις). Η εξέλιξη αυτή 

αποδίδεται αφενός στην ευρεία επέκταση του φαινομένου εκχώρησης δανείων σε 

συνάλλαγμα σε αργεντινές επιχειρήσεις (μειώνοντας ανάλογα τα αντίστοιχα 

αποθεματικά των εμπορικών τραπεζών στην κεντρική τράπεζα) και στην εξυπηρέτηση 

δόσεων δανείων από την αλλοδαπή. Τόσο αξιωματούχοι της Κεντρικής Τράπεζας όσο 

και έγκυροι δημοσιογράφοι επισημαίνουν ότι η εν λόγω εξέλιξη δεν προκαλεί ιδιαίτερη 

ανησυχία, καθώς η πολιτική ελεύθερης συναλλαγματικής διακύμανσης της νέας 

κυβέρνησης της Αργεντινής δεν δημιουργεί πλέον την ανάγκη στήριξης του εθνικού 

νομίσματος δια των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας. Ωστόσο, μια τόσο μεγάλη 

μηνιαία πτώση των αποθεματικών, σε συνδυασμό με την ακόμη εύθραυστη αργεντινή 

οικονομία, δημιουργεί στοιχεία ανασφάλειας για το οικονομικό επιτελείο της 

κυβέρνησης. 

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε επί τω χείρω τις προβλέψεις του για την 

πορεία του ΑΕΠ Αργεντινής έως το τέλος του έτους. Επικαλούμενο το υψηλότερο του 

αναμενομένου κόστος της πολιτικής μετάβασης και οικονομικής προσαρμογής που 

βιώνει η χώρα, το ΔΝΤ προβλέπει για το 2016 ετήσια ύφεση της τάξης του 1,8% (σχεδόν 

διπλάσια από τις αρχικές προβλέψεις για 1%). Σε κάθε περίπτωση,  για το 2017 

προβλέπεται σημαντική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και ρυθμός 
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ανάπτυξης 2,7% στο πλαίσιο επίσης της σταδιακής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού 

και της εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών. 

 Ο Πρόεδρος της Αργεντινής κ. Macri ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του αναβάλλει, δια 

Προεδρικού Διατάγματος, την υποσχεθείσα στους παραγωγούς σόγιας σταδιακή μείωση 

των δασμών επί των εξαγωγών σόγιας για τον Ιανουάριο του 2018, ώστε να δοθεί χρόνος 

ανάκαμψης στην οικονομία της χώρας και στα δημοσιονομικά της έσοδα. Ο εξαγωγικός 

δασμός επί των προϊόντων σόγιας βρίσκεται σήμερα στο 30%. Σύμφωνα με τον κ. Macri, 

αρχής γενομένης από 1
ης

 Ιανουαρίου 2018, ο εξαγωγικός δασμός θα μειώνεται κατά μισή 

ποσοστιαία μονάδα σε μηνιαία βάση, ώστε να διαμορφωθεί στο τέλος του 2019 (τέλος 

της κυβερνητικής θητείας) στο 18%. 

 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παραγωγών Βιοκαυσίμων Αργεντινής κ. Luis 

Zubizarreta δήλωσε ότι, κατόπιν επικύρωσης από τον ΠΟΕ της απόφασης εις βάρος των 

εισαγωγικών δασμών anti dumping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο προσεχές μέλλον η 

Αργεντινή αναμένεται να πραγματοποιεί ετήσιες εξαγωγές ύψους 1,5 εκατομμυρίων 

τόνων και αξίας άνω του 1 δις δολλαρίων Η.Π.Α. 

 Οι αργεντινές εξαγωγές σογιελαίου προς την Κίνα έχουν πρακτικά εκμηδενισθεί εντός 

του 2016 (πτώση 97%). Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Μικτού Επιμελητηρίου Κίνας-

Αργεντινής κ. Ernesto Fernández Taboada, η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στην προτίμηση 

της Κίνας να εισάγει το πρωτογενές προϊόν και να το επεξεργάζεται επιτοπίως, όπως 

καταδεικνύει το γεγονός ότι δεν έχουν πληγεί οι λοιπές εξαγωγές προϊόντων σόγιας της 

Αργεντινής προς την Κίνα. Μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας παραγωγών σόγιας της 

Αργεντινής εκφράζουν ωστόσο την ανησυχία τους ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να 

αποτελεί εμπορικό αντίμετρο της Κίνας ως προς την απόφαση της κυβέρνησης του κ. 

Macri να επαναδιαπραγματευτεί σημαντικά συμβόλαια κατασκευής υποδομών που η 

προηγούμενη κυβέρνηση της κας. Kirchner είχε συνάψει με την κινεζική πλευρά. Υπέρ 

της δεύτερης εκδοχής συνηγορεί έκθεση της αργεντινής Πρεσβείας στο Πεκίνο, η οποία 

διαπιστώνει υποκατάσταση των αργεντινών εξαγωγών από σογιέλαιο προερχόμενο από 

τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η μερίδα του λέοντος των αργεντινών εξαγωγών σογιελαίου 

κατευθύνεται πλέον προς την Ινδία, όπου αντιπροσωπεύουν το 53% των εισαγωγών. 

 Σε συνέχεια διεθνούς διαγωνισμού Σεπτεμβρίου για επενδύσεις στον τομέα των Α.Π.Ε. 

στην Αργεντινή, ανακοινώθηκε η ανάθεση εκτέλεσης επενδυτικών σχεδίων συνολικής 

αξίας 1,8 δις δολλαρίων και ισχύος 1.109 MW, η οποία αντιστοιχεί στο 2,9% της 

συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Εγκρίθηκαν 17 επενδυτικά 

σχέδια 11 εταιρειών, εκ των οποίων 12 για παραγωγή αιολικής ενέργειας ισχύος 708 
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MW, 4 για παραγωγή ηλιακής ενέργειας 400 MW και ένα για παραγωγή βιομάζας. 

Στόχος της Αργεντινής, δια του προγράμματος RenovAR είναι η κάλυψη, έως το 2018, 

του 8% των ενεργειακών αναγκών της χώρας από Α.Π.Ε. έναντι 1,8% σήμερα. 

 Ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κρατικής τράπεζας της Αργεντινής Banco Nación 

ανακοίνωσε ότι, ενόψη αναμενόμενης αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, η τράπεζα θα 

μειώσει τα ετήσια επιτόκια χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις από 32 σε 27%, ενώ θα 

διαθέσει και 330 εκατομμύρια ευρώ για πιστώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(microfinancing) με επιτόκιο 15%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Αργεντινή αναμένεται 

να διαμορφωθεί στο τέλος του έτους στο 39,6%, αλλά η Banco Nación προβλέπει για το 

2017 μείωσή του στο 20% και επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη. Σε παράλληλες 

τραπεζικές εξελίξεις, η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι τα αποθεματικά σε ξένο 

συνάλλαγμα αυξήθηκαν κατά 3,8 δις δολάρια, ξεπερνώντας το φράγμα των 40 δις 

δολαρίων για πρώτη φορά από το Μάιο του 2013. 

 Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Αργεντινής (INDEC), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 χρεοκόπησαν 6.129 επιχειρήσεις 

και η χώρα απώλεσε 118.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο ένας στους τρεις εργαζομένους 

απασχολείται παράνομα. Ταυτόχρονα, ο αριθμός πολιτών που βρίσκονται κάτω από το 

όριο της φτώχειας στην πόλη του Μπουένος Άιρες αυξήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 

έτους κατά 20%. 

 Η επικεφαλής του Οργανισμού World Economic Forum Λατινικής Αμερικής (WEF para 

América Latina) συνυπέγραψε με τους Αργεντινούς Υπουργούς Οικονομίας & 

Οικονομικών κ. Prat Gay και Εσωτερικών κ. Frigerio, Μνημόνιο ώστε η επόμενη ετήσια 

συνάντηση του Οργανισμού να λάβει χώρα στο Μπουένος Άιρες στις 6-7 Απριλίου 2017. 

Αναμένεται να συμμετάσχουν 1.200 εκπρόσωποι κυβερνήσεων, ιδιωτικού τομέα και 

κοινωνικών φορέων. Κύριο αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσει η κοινωνική συνοχή 

σε μια εποχή έντονων πολιτικών ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή. 

 


