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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 

ΔΔεελλττίίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΕΕξξεελλίίξξεεωωνν  ΑΑρργγεεννττιιννήήςς  

ΔΔεεκκέέμμββρριιοοςς,,  22001166  

 Στο πλαίσιο εξαμηνιαίας έκθεσης διεθνών οικονομικών προβλέψεων του ΟΟΣΑ, η 

οικονομία της Αργεντινής αναμένεται να κλείσει το 2016 με ύφεση της τάξης του 

1,7%, αφενός λόγω των μέτρων οικονομικής προσαρμογής της κυβέρνησης του κ. 

Macri και της σχετικής μείωσης της εγχώριας αγοραστικής δύναμης και της 

κατανάλωσης των νοικοκυριών, αφετέρου λόγω της μειωμένης διεθνούς ζήτησης για 

προϊόντα-κλειδιά της χώρας και της βαθιάς ύφεσης της Βραζιλίας. Αντίθετα, 

προβλέπεται επιστροφή στην ανάπτυξη με ρυθμούς 2,9% για το 2017 και 3,4% για 

το 2018, καθώς ήδη ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται και η 

επιχειρηματική εμπιστοσύνη να αποκαθίσταται σταδιακά. Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί 

ωστόσο ότι απαιτείται σταδιακός αλλά συνεπής δημσιονομικός εξορθολογισμός 

καθώς τα σημερινά υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 

για άκηση βιώσιμης επεκτατικής οικονομικής πολιτικής. 

 Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2017, προβλέπεται (μάλλον 

αισιόδοξα) ρυθμός ανάπτυξης 3,5%, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 17% και 

δημοσιονομικό έλλειμμα 4,5%. Περτιλαμβάνει δαπάνες 2 δις δολλαρίων, εκ των 

οποίων το 64% θα κατευθυνθεί προς κοινωνικές παροχές και δημόσια έργα, ενώ 10% 

θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους. Στο μεταξύ, η 

Γερουσία, με τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ψήφισε με ευρύτατη 

πλειοψηφία νόμο ο οποίος περιορίζει τις υπερεξουσίες της κυβέρνησης σε ότι αφορά 

στη μεταφορά κονδυλίων μεταξύ διαφορετικών κωδικών. Η οροφή μεταφοράς 

ποσών περιορίζεται έτσι από 7,5% σε 5% των συνολικών ετησίων δαπανών, αρχής 

γενομένης από το 2018. 

 Κατά τη διάρκεια επίσημης συνάντησής τους στη Μπραζίλια, οι Υπουργοί 

Εξωτερικών Βραζιλίας και Αργεντινής κ. Serra και κα. Malcorra συμφώνησαν στην 

ανάγκη να εκμεταλλευτούν την πιθανολογούμενη εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις 

σύναψης συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου Ε.Ε. – Η.Π.Α., μετά την εκλογή του κ. 

Trump στην προεδρία των τελευταίων, προκειμένου να επιταχύνουν τη διαδικασία 

συνυπογραφής συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου Ε.Ε. – Mercosur. Ταυτόχρονα, 
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πρόσθεσαν ότι σκοπεύουν να διερευνήσουν και προοπτικές σύναψης συμφωνιών 

ελευθέρου εμπορίου με ένα αριθμό αναπτυσσόμενων αγορών, προκειμένου να 

δημιουργήσουν μια ζώνη Mercosur ανοιχτή στο διεθνές εμπόριο. Ωστόσο 

διευκρίνησαν ότι ο ανωτέρω σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει τη Βενεζουέλα, της 

οποίας η συμμετοχή στη Mercosur αναστέλλεται, καθώς απέτυχε στο χρονικό 

διάστημα τεσσάρων ετών που της διατέθηκε να συμμορφωθεί με τους κανόνες της 

ζώνης. Η Αργεντινή Υπουργός δήλωσε ότι την προσεχή εβδομάδα θα συναντηθούν 

στο Μπουένος Άιρες οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών Mercosur προκειμένου να 

συναποφασίσουν έαν οδικό χάρτη για το πρώτο εξάμηνο του 2017 (pro tempore 

προεδρία Αργεντινής). Ο κ. Serra ανακοίνωσε εξάλλου τη δημιουργία μιας διμερούς 

επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τα εμπόδια στο διμερές εμπόριο των δύο χωρών και 

θα προτείνει εναλλακτικές λύσεις. 

 Στο πλαίσιο της πίεσης που συνεχίζει να ασκεί η πολιτική οικονομικής προσαρμογής 

της κυβέρνησης του κ. Macri στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών της 

Αργεντινής, η Συνομοσπονδία Μεσαίων Επιχειρήσεων Αργεντινής (CAME) 

ανακοίνωσε ότι η αξία της λιανικής πώλησης στην Αργεντινή σημείωσε κατά το 

Νοέμβριο πτώση 8,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα παρελθόντος έτους και, 

σωρρευτικά, 7,1% κατά τους πρώτους 11 μήνες του τρέχοντος έτους. 

 Υπό την πίεση του κόμματος της αντιπολίτευσης Frente Renovador του κ. Massa και 

των απειλών γενικών απεργιακών κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση του κ. Macri 

κατέληξε σε ένα πολύ σημαντικό συμβιβασμό με τη Γενική Συνομοσπονδία 

Εργαζομένων Αργεντινής σε ότι αφορά στη φορολογία εισοδήματος από 1
ης

 

Ιανουαρίου του 2017. Επιτεύχθηκε συμφωνία πάνω στα ακανθώδη ζητήματα 

αύξησης του αφορολόγητου ορίου κατά 23% (το αρχικό σχέδιο νόμου προέβλεπε 

15% και η αντιπολίτευση ζητούσε 50%, τη στιγμή που ο ετήσιος πληθωρισμός για το 

2016 διαμορφώνεται στο 40%) και των δαπανών που εκπίπτουν από τη φορολόγηση. 

Το Κογκρέσο υπερψήφισε το νομοσχέδιο, το οποίο εξασφαλίζει στην κυβέρνηση της 

Αργεντινής πολύτιμο χρόνο εργασιακής ειρήνης προκειμένου να εφαρμόσει 

απερίσπαστη την οικονομική της πολιτική κατά το προσεχές έτος. 

 Η ύφεση στην Αργεντινή δεν δείχνει ακόμη σημεία ανάκαμψης, καθώς το ΑΕΠ της 

χώρας σημείωσε πτώση 3,8% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, με αρνητικούς 

πρωταγωνιστές τη βιομηχανική δραστηριότητα (-8%), τις κατασκευές (-12,9%) και 

το εμπόριο (-5%). Επίσης, ο δείκτης κατανάλωσης βασικών προϊόντων σημείωσε το 

Νοέμβριο πτώση της τάξης του 7,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του παρελθόντος 

έτους. Παρότι η σωρρευτική μείωση του εν λόγω δείκτη φτάνει το 4,6% για τους 

πρώτους 11 μήνες του τρέχοντος έτους, παρατηρείται δυσοίωνη επιτάχυνση της 

πτώσης του: 7,4% τον Σεπτέμβριο, 7,3% τον Οκτώβριο και 7,5% το Νοέμβριο. 


