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1. Εισαγωγικά Στοιχεία
Η στρατιωτική δικτατορία της Αργεντινής κατέρρευσε μετά την ήττα στα
νησιά Φώκλαντ και το Δεκέμβριο του 1983 ο Ραούλ Αλφονσίν εξελέγη
Πρόεδρος της Αργεντινής. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας έπειτα από 7
χρόνια

στρατιωτικού

καθεστώτος

έφερε

νέα

ελπίδα

για

οικονομική

σταθερότητα. Το δημόσιο ωστόσο χρέος που κληροδότησε ο δικτάτορας
Γκαλτιέρι οδήγησε τη χώρα στην πόρτα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

2. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Αργεντινή

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (∆ΝΤ) – διεθνής ονομασία, ΙΜF
(Ιnternational Monetary Fund) - είναι ένας διεθνής οργανισμός που επιβλέπει
το χρηματοοικονομικό σύστημα και παρακολουθεί τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών, προσφέροντας οικονομική και τεχνική
βοήθεια όταν του ζητηθεί. Το ∆Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ιδρύθηκε στις 27
∆εκεµβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, κατόπιν συνομολόγησης 39 χωρών
που συνέβαλαν στο 80% του κεφαλαίου του οργανισμού.

Στην Αργεντινή υπό το στρατιωτικό καθεστώς υπήρξαν σημαντικά
οικονομικά προβλήματα, δημοσιονομικά ελλείμματα άρχισαν να ανεβαίνουν
και το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε επικίνδυνα. Οι προσπάθειες για την
καταπολέμηση των προβλημάτων αυτών απέτυχε όταν η Αργεντινή εισέβαλε
στα Νησιά Φώκλαντ το 1982 και ήρθε σε σύγκρουση με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το αποτέλεσμα ήταν μια τεράστια υποτίμηση του πέσο, σοβαρό εγχώριο
πληθωρισμό και συσσώρευση σημαντικών εξωτερικών χρεών. Τα παραπάνω
οδήγησαν την Αργεντινή σε αδυναμία να εξυπηρετήσει το εξωτερικό της χρέος
και σύντομα πλησίασε το Ταμείο για οικονομική βοήθεια.

3. Ανάλυση με μοντέλο PESTEL
Οικονομικοί παράγοντες: Με την πτώση της δικτατορίας, η
βιομηχανία αλλά και το χρηματοοικονομικό σύστημα της Αργεντινής ήταν σε
εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Το εγχώριο νόμισμα υποτιμήθηκε και τα
τραπεζικά διαθέσιμα μειώθηκαν από τα 12 δις. δολάρια το 1979 σε λιγότερο
από 4 δις. δολάρια το 1982. Οι αλλεπάλληλες υποτιμήσεις του πέσο
απέτυχαν να σταματήσουν την φυγή κεφαλαίων, και αύξησαν τον
πληθωρισμό. Επίσης σημειώθηκε μείωση των μισθών, που όμως δεν
οδήγησε σε μείωση των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών
Κοινωνικοί παράγοντες: Η υψηλή ανεργία επέφερε σημαντικά
κοινωνικά προβλήματα και αναταραχές. Η ταυτόχρονη αύξηση των τιμών
χωρίς αντίστοιχη αύξηση μισθών δημιούργησε κλίμα δυσφορίας και
εξαθλίωσης στο λαό της Αργεντινής. Βιομηχανικοί κλάδοι που παραδοσιακά
ευημερούσαν στη χώρα σχεδόν καταστράφηκαν. Τέλος οι μισθολογικές
διαφορές αυξήθηκαν δημιουργώντας χάσμα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων.
Τεχνολογικοί παράγοντες: Όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη
της εποχής, δόθηκε έμφαση στην αύξηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής
και στην προώθηση των προιόντων εντός και εκτός συνόρων με ταυτόχρονη
μείωση του κόστους μεταφοράς.
Πολιτικοί παράγοντες: Η πολιτική κατάσταση στην Αργεντινή ήταν
ιδιαίτερα ασταθής. Η Κυβέρνηση Αλφονσίν ήταν σε συνεχείς
διαπραγματεύσεις για το θέμα των νησιών Φώκλαντς και ταυτόχρονα

προσπαθούσε να ρυθμίσει τα οικονομικά θέμα της χώρας αλλά και τις
εσωτερικές διαταραχές που αυτά δημιούργησαν.
Νομικοί παράγοντες: Η Αργεντινή μετά τον πόλεμο των Φώκλαντ
έχει υποστεί σοβαρότατες διπλωματικές – οικονομικές κυρώσεις. Οι πιο
χαρακτηριστικές ήταν το πάγωμα των κεφαλαίων στις Βρετανικές τράπεζες, το
εμπάργκο πώλησης πολεμικού υλικού, και η αναστολή της ασφάλισης
εξαγωγικών πιστώσεων.

4. Ανάλυση με μοντέλο SWOT
STRENGTHS

WEAKNESSES

Το Ταµείο ενεργεί ως ένας διεθνής Το Ταµείο χρησιµοποιεί
οργανισµός
προκειµένου

για
η

δανεισµό τυποποιηµένα προγράµµατα που
Αργεντινή

να είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή για τα

ανακτήσει την αξιοπιστία της και προβλήµατα που αντιµετωπίζει
προκειµένου

να

αποφευχθεί

η Αργεντινή

διάδοση της κρίσης
Το

Οι αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει

Ταµείο

εµποδίζει

ανταγωνιστική

υποτίµηση

την το Ταµείο µειώνουν τους ρυθµούς
του ανάπτυξης, επιµηκύνουν την ύφεση,

νοµισµατος και τους περιορισµούς και επηρεάζουν τη ζωή των
στις διεθνείς αγορές
Προσφέρει επιτόκια δανεισµού που

φτωχότερων ανθρώπων στη χώρα,
δηµιουργώντας έτσι δυσαρέσκεια

είναι σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά Ο δανεισμός αποθαρρύνει την
που µπορεί να εξασφαλίστουν που δηµοσιονοµική υπευθυνότητα
από τις αγορές
OPPORTUNITIES

THREATS

Εξοµαλύνση προβλήµατων που

Το προγράµµα που εφαρµόζει το

αφορούν τα ισοζύγια πληρωµών.

Ταµείο αναγνωρίζεται ως ρυθµίσεις

Το Ταµείο προωθεί τις ισχυρές

που επιβάλλονται από έναν ξένο

εξαγωγικές αγορές, τις σταθερές

οργανισµό και έτσι αποδυναµώνουν

χρηµατοοικονοµικές αγορές, τη

την εγχώρια «δύναµη» της

µείωση των στρατιωτικών δαπανών

κυβέρνησης της χώρας

και της κυβερνητικής διαφθοράς.

Τα προγράµµατα του Ταµείου

Το Ταµείο επιτυγχάνει περισσότερο

δηµιουργούν µακροχρόνια εξάρτηση

απελευθέρωση του εµπορίου παρά

από τους πόρους του ταμείου για τη

διµερείς ή πολυµερείς

χώρα.

διαπραγµατεύσεις.
Ώθηση σε µεταρρυθµίσεις που είναι
απαραίτητες αλλά που είναι πολιτικά
δύσκολο να εφαρμοστούν

5. Οι στόχοι σε BALANCED SCORECARD

Balanced ScoreCard
Long-Term

Short-Term

Measures

Targets

Financial Growth

Σταθερότητα

Ποσοστό

<200%

οικονομίας

Πληθωρισμού

ενίσχυση πέσο
Αποπληρωμή
Customer

δανείων σε
τράπεζες, χώρες
της Λατινικής
Αμερικής και

Μέγεθος χρέους

Αποπληρωμή

σε αυτές τις

χρέους (300 εκ.

χώρες

$) σε ποσοστό
100%

Η.Π.Α
Quality

Καλυτέρευση

Ποσοστό

κοινωνικών

ανεργείας

συνθηκών

<40%

Learning &

Οικομική

Δείκτες τιμών

>444 το 1982 και

Growth

Ανάπτυξη

καταναλωτή

>210 το 1990
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