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Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αργεντινής
(INDEC), ο πληθωρισμός κατά το μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους
διαμορφώθηκε στο 1,3%, αρκετά κάτω από τις προβλέψεις της πλειοψηφίας των
ανεξάρτητων αναλυτών για άνοδο τιμών της τάξης του 1,9%, επιβεβαιώνοντας
τις τάσεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Ωστόσο, αναμένεται νέα άνοδος
του δείκτη κατά τους προσεχείς μήνες, στο πλαίσιο των κυβερνητικών
εξαγγελιών για μεγάλες αυξήσεις των τιμολογίων ηλεκτρισμού.
Η κάμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας κατά το 2016, ως αποτέλεσμα της
πτώσης της κατανάλωσης, του ισχυρού πέσο και της αύξησης των εισαγωγών
οδήγησε στην μικρότερη τιμή του δείκτη αξιοποίησης του παγίου βιομηχανικού
κεφαλαίου της χώρας (64,5%) από το 2002. Η τιμή αυτή χαρακτηρίζεται ως
εξαιρετική χαμηλή από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Αργεντινής, καθώς κρίνεται ότι
αντιστοιχεί σε συνθήκες σοβαρής κρίσης. Εκφράζεται ωστόσο αισιοδοξία για την
εμφάνιση σημείων ανάκαμψης, ήδη από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.
Έλαβε χώρα, από 21 έως 24 Φεβρουαρίου, αργεντινή επιχειρηματική αποστολή
στην Ισπανία, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Macri και τους Υπουργούς
Εξωτερικών κα. Malcorra και Παραγωγής κ. Cabrera. Συμμετείχαν περί τις 200
αργεντινές εταιρείες από τους τομείς της παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων,
της ενέργειας, των υποδομών, της φαρμακοβιομηχανίας, του τουρισμού, της
αυτοκινητοβιομηχανίας και της πληροφορικής τεχνολογίας. Εκτός των επιμέρους
επιχειρηματικών συναντήσεων, διεξήχθησαν δύο επιχειρηματικές εκδηλώσεις
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περιλαμβάνει συμφωνίες και μνημόνια σε μια σειρά τομέων. Από αργεντινής
πλευράς, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε ζητήματα συνεργασίας στον τομέα του
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τουρισμού και της προσέλκυσης ισπανικών επενδύσεων. Υπενθυμίζεται ότι η
Ισπανία αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο επενδυτή στην Αργεντινή –μετά τις
Η.Π.Α.- με 16% του σωρρευτικού συνόλου των παραγωγικών επενδύσεων.
Σε συνέχεια των ανοιγμάτων προς την Ε.Ε. και τις χώρες της Συμμαχίας
Ειρηνικού (με έμφαση στο Μεξικό), η Mercosur στρέφεται πλέον προς την ΕΖΕΣ
(EFTA, περιλαμβάνει τη Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν). Ο
πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων με στόχο τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρου
εμπορίου Mercosur / ΕΖΕΣ συμφωνήθηκε να λάβει χώρα στο Μπουένος Άιρες
τον προσεχή Ιούνιο, ενώ ήδη προγραμματίζεται ο δεύτερος γύρος για τον
Αύγουστο. Η ροή εμπορίου μεταξύ των δύο ζωνών φτάνει τα 8,7 δις δολ. ΗΠΑ.
Η ΕΖΕΣ εξάγει κυρίως φαρμακευτικά προϊόντα, οργανικά χημικά και
μηχανήματα, ενώ η Mercosur πολύτιμους λίθους, μεταλλεύματα, ανάργανα
χημικά και τρόφιμα.
Η κρατική ενεργειακή εταιρεία YPF και η πολυεθνική Shell συνυπέγραψαν
συμφωνία κοινοπραξίας, στο πλαίσιο της οποίας θα επενδύσουν από κοινού το
ποσό των 300 εκ. δολ. ΗΠΑ για την αξιοποίηση τμήματος σχιστολιθικού
κοιτάσματος πετρελαίου (shale oil) της περιοχής Vaca Muerta Παταγωνίας
(υποπεριοχή Bajada de Añelo). Η Αργεντινή κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως
σε ότι αφορά στα σχιστολιθικά κοιτάσματα αερίου (shale gas) και τέταρτη στα
σχιστολιθικά κοιτάσματα πετρελαίου (shale oil).
Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε την από 1ης Απριλίου κατάργηση του
εισαγωγικού δασμού 35% επί της αξίας υπολογιστών γραφείου και φορητών
υπολογιστών σε μια προσπάθεια να τονώσει την κατανάλωση προϊόντων
πληροφορικής. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα τα αντίστοιχα προϊόντα ήταν 3
φορές φτηνότερα στις Η.Π.Α. και 50% φθηνότερα στη Χιλή, με αποτέλεσμα
μεγάλος αριθμός Αργεντίνων να μεταβαίνουν στη γειτονική χώρα για τις αγορές
τους. Υπολογίζεται ότι, από τον Απρίλιο οι τιμές των προϊόντων αυτών θα
πέσουν κάτω από τα επίπεδα της Βραζιλίας, αν και θα παραμείνουν περί το 20%
ακριβότερα από την αγορά της Χιλής. Η κυβέρνηση δέχεται, όπως είναι φυσικό,
τα πυρά της αντιπολίτευσης με το σκεπτικό ότι το μέτρο θα οδηγήσει σε κλείσιμο
εργοστασίων και απολύσεις προσωπικού, ιδίως στην περιοχή της Tierra del
Fuego. Η κυβέρνηση από την πλευρά της υποσχέθηκε την εκπόνηση
προγραμμάτων για επαναπροώθηση των απολυθέντων στην αγορά εργασίας.
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Η οικονομία της Αργεντινής εμφάνισε τα πρώτα ενθαρρυντικά σημεία
ενδεχόμενης ανάκαμψης επί κυβέρνησης κ. Macri, καθώς ο δείκτης οικονομικής
δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 1,2% το Νοέμβριο και 1,6% το Δεκέμβριο του
2016. Το 2016 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για την Αργεντινή, καθώς τα μέτρα
ανοίγματος της αγοράς μετά από μακρά περίοδο απομονωτισμού οδήγησαν σε
ύφεση, καλπάζων πληθωρισμό και μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας.
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