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               Μαδρίτη, 16 Ιουλίου 2018 

                                                                                                        

                

Ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει από τις ΗΠΑ και η περίπτωση των 

χωρών της Λατινικής Αμερικής 

 

Η συμπεριφορά των οικονομιών και των αγορών των χωρών της Λατινικής Αμερικής 

επηρεάζεται από τις εκλογικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε αυτές. Αν και έχει 

ξεπεραστεί το πρώτο εμπόδιο, ήτοι οι εκλογές που διεξήχθησαν στο Μεξικό, εκτιμάται ότι 

οι επενδυτές θα περιμένουν τις εκλογές που πρόκειται να γίνουν στη Βραζιλία τον 

προσεχή Οκτώβριο. Επίσης, σε ένα σενάριο αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ, οι χώρες 

αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα διαρθρωτικά προβλήματα των οικονομιών τους 

(υψηλός πληθωρισμός, υψηλό χρέος και μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα). 

Αναλυτές του χρηματοπιστωτικού ομίλου Natixis, τόνισαν ότι η εξάρτηση αυτών των 

χωρών, από την αμερικανική ρευστότητα, συνιστά έναν αρνητικό παράγοντα για το μέλλον 

της περιοχής και θεωρούν ότι δεν δίδεται η απαραίτητη προσοχή, ιδιαίτερα από την 

Ισπανία, χώρα στην οποία πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν σημαντικό ρόλο στις 

οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. Ακόμη, οι ίδιοι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι 

χώρες της Λατινικής Αμερικής ζουν σε μια ‘φούσκα’ ρευστότητας, καθώς τα τελευταία 

χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της τελευταίας, χωρίς να υπολογίζεται το γεγονός ότι το 

Ομοσπονδιακό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών των ΗΠΑ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα 

αγοράς χρεών πριν από τέσσερα χρόνια και πλέον βρίσκεται στη διαδικασία αύξησης των 

επιτοκίων. 

Ακόμη, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης είναι κάτι που επίσης θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι αυτό της Βραζιλίας, η οποία 

όχι μόνο δεν έχει σταματήσει να αυξάνει το δημόσιο χρέος της, αλλά και το ιδιωτικό της 

χρέος είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικό είναι το χρέος της βραζιλιάνικης 

πετρελαϊκής εταιρείας Petrobras που αγγίζει τα 40.000 εκ. δολάρια.  

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες. Από τη μία πλευρά, 

υπάρχουν χώρες όπως η Αργεντινή, η οποία αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια 50.000 εκ. 

δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ενώ από την άλλη, υπάρχουν 

χώρες, όπως η Χιλή, η οικονομία της οποίας διαθέτει μεγαλύτερες αντοχές. Οι 

εμπειρογνώμονες της Goldman Sachs επισημαίνουν ότι η Αργεντινή είναι πιο ευάλωτη στα 

επεισόδια εξωτερικών κινδύνων. Το αργεντίνικο πέσο αποτελεί απεικόνιση των 

διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας και μέχρι στιγμής, για το τρέχον έτος, η 

υποτίμησή του έχει ξεπεράσει το 46%, παρά την αύξηση των επιτοκίων (βρίσκονται στο 

40%).  Αντίθετα, το χιλιανό πέσο μείωσε τις απώλειες στο 5,6%.    
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Τέλος, το Μεξικό, τους επόμενους μήνες, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την επιτάχυνση της 

αύξησης των επιτοκίων από τις ΗΠΑ καθώς και την άφιξη του νέου προέδρου του, κ. 

Andres Manuel Lopez Obrador, νικητή των εκλογών της 1ης Ιουλίου 2018 και της λαϊκής 

πολιτικής που εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει. Σημειώνεται ότι το μεξικάνικο πέσο προς το 

παρόν έχει αποφύγει τις πτώσεις και κατά το τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 

3,3%. 

 


