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.  ארגנטינה הינה הכלכלה השנייה בגודלה בדרום אמריקה אחרי ברזיל ומבוססת בעיקר על יצוא סחורות חקלאיות ואנרגיה

מיליון אזרחים ומאז מלחמת העולם השנייה היא סובלת מחוסר יציבות פוליטית וכלכלית 43-אוכלוסיית של ארגנטינה מונה כ

.  ושחיתות גבוהה

עקב האטה 2001ארגנטינה ידעה משברים פיננסים רבים לאורך העשורים האחרונים כאשר האחרון שבהם נרשם בשנת 

פזו אשר  הארגנטינה סבלה מבריחת הון מסיבית ופיחות חד במטבע. חריפה בכלכלות של שותפות הסחר המרכזיות שלה

והאינפלציה נסקה כתוצאה 25%האבטלה זינקה לרמה של . הובילו לקריסת בנקים מסחריים ומשבר חריף במערכת הפיננסית

.לבסוף נאלצה ממשלת ארגנטינה להכריז על פשיטת רגל ומחיקת חובות לנושים. מביטול ההצמדה של הפזו לדולר

זיוף  , סכסוכים בינלאומיים, אך חוסר היציבות הפוליטית, חלה בארגנטינה התאוששות כלכלית הדרגתית, בשנים שלאחר מכן

כל אלו  , הלאמות של חברות זרות הפעילות במדינה ומדיניות שגויה בניהול הסדר החובות עם הנושים, נתונים כלכליים

.המשיכה לערער את מעמדה ומצבה של ארגנטינה

אשר ירש את מאקרימאוריסיו, הנשיא. בשלוש השנים האחרונות נדמה היה כי רוחות של שינוי החלו לנשוב בארגנטינה

40%קיבל כלכלה עם אינפלציה של , אשר הודחה בשל טענות לשחיתותקירשנרדה פרננדסכריסטינה , התפקיד מקודמתו

הוריד את מיסי  , הסיר את בקרות ההון על המטבעמאקרי. והדפסות כסף על ידי הבנק המרכזי שנועדו לממן גירעון תופח

הוא החל לטפל בגרעון על ידי ביטול הדרגתי של סובסידיות על  . הייצוא ונלחם בכלכלה השחורה שהייתה רווחת בארגנטינה

גם הגיע להסכם עם הנושים של ארגנטינה במטרה לאפשר למדינה ולחזור ולגייס הון בשווקים  מאקרי. תחבורה ותשתיות

ח של ממשלת ארגנטינה  "נרשמה היענות גבוהה להנפקת אג2017המשקיעים הזרים אותתו על תמיכתם וביוני . הבינלאומיים

נציין כי  . 7.9%הונפק בתשואה שנתית של ח"והאגההנפקה נחלה הצלחה רבה .לראשונה בתולדותיה,שנה100לתקופה של 

.8.3%-ח זה נסחר ברמות תשואה לפדיון של כ"כיום אג

הייתה אמורה להמשיך את מגמת השיפור מהשנים האחרונות אך התחזקות הדולר בעולם במקביל לחלשות  2018, לכאורה

מטבעות השווקים המתעוררים במקביל למדיניות שגויה של הבנק המרכזי שנבעה מלחצי הממשלה ונועדה להחזיק את  

גרם למשקיעים חששות בנוגע לעצמאותו של הבנק  15%-ל12%הריבית נמוכה יותר על ידי העלאת יעד האינפלציה מ

.החלו להשפיע לרעה על כלכלת ארגנטינה וסימני משבר נראו באופק,ומחויבותו להילחם באינפלציה

תנועות ההון  הובילו לפיחות חד של הפזו וכניסה . והון זר ומקומי החל לברוח מהמדינה, תגובת המשקיעים לא אחרה לבוא

וממשלת ארגנטינה פנתה 40%-כדי להילחם בתנועות ההון העלה הבנק המרכזי את הריבית במשק ל. מהירה לסחרור פיננסי

לקרן המטבע הבינלאומית בנוגע לסיוע כספי וזאת על אף התנגדות נרחבת בקרב הציבור בארגנטינה לסיוע של קרן המטבע 

ארגנטינה תפעל  , במסגרת ההסכם. מיליארד דולר50אושר סיוע בהיקף של , בסופו של דבר. וצעדי הצנע הנדרשים בתמורה

ההסכם מחייב את ארגנטינה לאיזון  . בעבר2.2%לעומת , 2019-בג"מהתמ1.3%-לצמצום הגירעון הפיסקאלי שלה ל

-ב17%ארגנטינה גם הסכימה ליעדי אינפלציה חדשים של . 2020-בג"מהתמ0.5%ולעודף פיסקאלי של 2020-פיסקאלי ב

.2021עבור 9%-ו2020-ב13%, 2019

בכירים ובהם נגיד הבנק המרכזי  7כשבוע לאחר שאושר הסכם הסיוע באמצעות קרן המטבע הודיעו , ליוני15-בתאריך ה

.  שר הכלכלה בממשלת ארגנטינה מונה לנגיד הבנק חלף התפטרות הנגיד הקודםקאפוטולואיס . בארגנטינה על התפטרותם

הנשיא המכהן עדיין נהנה מפופולריות גבוהה חרף הפנייה לקרן המטבע ונראה כי בעת הזו המהלכים שנעשו עצרו את 

.חזרח"האגאולם בקצב האירועים הנוכחי רק ימים יגידו אם אמונם של משקיעי , הסחרור בפזו

המשבר הכלכלי בארגנטינה// זרקור 
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המשך// זרקור 

ע או נכסים "למכור ני/ להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן 

הסקירה אינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כלל הנושאים  . הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך. פיננסיים כלשהם

שיווק להשקעות ואינה תחליף   / אין  הסקירה מהווה ייעוץ . המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת

נכסים / או אחזקות בניירות ערך /או לצדדים קשורים עניין ו/או ללקוחותינו ו/יובהר כי עשוי להיות לנו ו. לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא

לשדר או לפרסם ברבים הן במישרין והן בעקיפין את  , להפיץ, לשכפל, לצלם, אין להעתיק, מ"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו

(1גרף )2018ב מתחילת "דולר ארה/פזו 

שנה האחרונות20-ריבית הבנק המרכזי בארגנטינה ב

שנים100-ח ממשלת ארגנטינה ל"תשואת אג


