Argentina
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til dansk”
i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer
Argentinas landbrugsministerium
Argentinas udenrigsministerium for internationale relationer
Argentinas udenrigsministerium for handel
Danmarks Ambassade i Argentina
Argentine Rural Confederations brancheorganisation for det argentinske landbrug
Argentina Chamber of Commerce, Industry and Production Argentinas interesseorganisation for
industri og erhverv
Argentina Chamber of Commerce Argentinas erhversorganisation
Invest in Argentina er et statsligt organ hvis funktion er at fremme udenlandske investeringer og bistå
internationale virksomheder i at finde forretningsmuligheder i Argentina

Argentina - tal og tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det argentinske marked,
inkl. et overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her
Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen. Find
den seneste opgørelse her

Anden relevant information
FAOLEX er verdens største elektroniske samling af nationale love og bestemmelser samt internationale
traktater om fødevarer, landbrug og naturressourcer. Her kan du downloade eller læse om
bestemmelserne på hvert enkelt område, tryk blot på plusset nederst i hver sektion.
National Statistic Agency Argentinas nationale statistik bureau med opdaterede økonomiske nøgletal.
AgroSouth News nyhedsmedie om landbruget i Sydamerika

Doing business in Argentina det argentinske
udenrigsministerium har udgivet en vejledning for udenlandske investorer og andre interessenter

Markedet lige nu
Argentinas økonomi – svagt opsving
Opsving i bil – og fødevareindustrien driver en svag vækst i Argentinas økonomi primo 2017. Samtidig
er en stigende vækst i nabolande med til at sikre en højere andel af eksport. Argentina er Sydamerikas
anden største økonomi, men dårlig management betyder, at væksten halter bagefter. Forbrugernes
købekraft og dermed den indenlandske efterspørgsel eroderes væk af en højinflationsrate, som i 2016
var omtrent 27 %. Macri-regeringen har siden tiltrædelsen i 2015 forsøgt at genoprette økonomien
ved at skabe et bedre fundament for at gøre forretninger i landet – og dermed tiltrække udenlandske
investeringer. De økonomiske reformer har bestået i; fjernelse af valutakontrol, afsluttet et mangeårigt
juridisk sag, der har afskåret Argentina fra kapitalmarkederne, udstedt for 16,5mia US$ obligationer,
udgive præcise nationale statistikker og fjernet subsidier på en række vare.
Et vedvarende underskud på de offentlige finanser betyder, at regeringen har bebudet besparelser i
den offentlige sektor. Indtil videre er besparelserne dog udskudt til efter valget.
Den lovgivende myndighed i Argentina består af nationalkongressen og senatet. Der er valg til begge
dele hvert andet år, dog udskiftes kun halvdelen af sæderne i nationalkongressen og en tredjedel af
sæderne i senatet. Dvs. man som folkevalgt i nationalkongressen i alt sidder 4 år, mens man som
folkevalgt i senatet sidder i 6 år. Der er valg i oktober 2017, hvor landets økonomiske performance i høj
grad ventes at påvirke resultatet. Et positivt resultat for den siddende regering vil styrke dens
muligheder for at lave økonomiske reformer.
Landbruget generelt – stigende optimisme
Grundet Trumph’s trusler i handelspolitikken mod Mexico søger Mexico at øge samhandlen med
Sydamerikanske lande vha. øgede kvoter og toldfordele inden for korn, kvæg og fjerkræ. Argentina og
Mexico har i forvejen en samhandelsaftale kaldet Economic Complementarity Agreement No. 6 fra
1987, som skal genforhandles i 2017, hvor man til dels forventer, at der gives toldpræferencer til
landbruget.
Regeringen har fokus på at styrke eksporten i landbruget og i december 2016 samt i januar 2017 gav de
”skatterabat” til eksport af kvæg, fjerkræ og mejeriprodukter. US Department of Agricultural service
har udgivet en rapport, som kan læses her. Eksport og indenlandsk afsætning af kvæg har ellers været
svækket pga. valutakursen, som gør nabolandenes produkter mere konkurrencedygtige.
I marts 2017 landede Argentina en aftale med Filippinerne, således at Argentina nu kan eksportere
kvæg til dem. I forvejen eksporterer de en del sojabønner og hvede til Filippinerne.
Den stigende optimisme i landbruget grundet Macri-regeringens tiltag og eksportfokus betyder en
stigende optimisme i landbruget. Dette kan blandt andet ses i salget af landbrugsmaskiner, som er
steget væsentligt. Læs mere her.
Siden er senest opdateret 12. marts 2017

Nye regler for containere med agrokemikalier
Den argentinske kongres har for nylig godkendt en ny Plant Protection Law. Loven kræver, at alle
containere brugt i landet skal gennemgå et Integrated Management System of Empty Crop Protection
Packaging. Formålet med lovgivningen er at undgå, at containere anvendt til kemikalier genanvendes
på måder, der kan skade miljø eller menneskers helbred.
Udenrigshandel
Rusland og Argentina ønsker at udvide samhandel af landbrugsprodukter. Rusland ønsker at importere
mere argentinsk kød, frugt, fisk og mejeriprodukter til gengæld for at Argentina sænker
importafgifterne på gødning og landbrugsmaskiner.
Oversvømmelser
Store oversvømmelser i distrikterne omkring Buenos Aires på op imod 500.000ha har betydet store tab
for de lokale virksomheder og ødelagt infrastruktur. Oversvømmelserne er gået udover både kvægavl,
hvede, korn og sojahøsten. For første gang må Argentina importere hvede fra Uruguay. Samtidig
forventer man at kvaliteten den argentinske hvede i år ikke kan nå de vanlige høje standarder – og
derved svækkes den argentinske eksport og den svage argentinske økonomi.
Du kan også læse eller genlæse Henrik Hansens præsentation om Argentina fra DFA’s konference på
Pejsegården i januar her.

