בססח מתריעה  :החמרה חריפה במצב הכלכלי
בארגנטינה ,מסכנת תשלומים ליצואנים הישראלים
היקף החובות של לקוחות ארגנטינאים ליצואנים ישראלים
עומד על כ 35-מיליון דולר
בססח ,החברה הישראלית לביטוח אשראי ,מתריעה היום על עלייה חדה בסיכוני האשראי של
יצואנים לארגנטינה ,זאת עקב הרעה חריפה במצב הכלכלי במדינה.בססח פנתה למבוטחיה
בבקשה לקבלת עדכון מידי בכול מקרה של אי תשלום או חריגה מימי האשראי המוסכמים .על פי
נתוני בססח ,היקף החובות של לקוחות ארגנטיניים ליצואנים ישראלים עומד על כ 35-מיליון
דולר .היצוא הישראלי לארגנטינה צפוי לעמוד ,בשנת  ,2011על כ 130-מיליון דולר .ענפי היצוא
הבולטים למדינה הם מוצרי כימיה וענף מכונות וציוד חשמלי הכולל מכשירים וכלים אופטיים,
מכשירים רפואיים ומכשירי מדידה ובדיקה.
על פי הודעת ההתרעה שהוציאה בססח למבוטחיה המייצאים לארגנטינה ,לאחרונה התרחשו
במדינה התפתחויות מקרו כלכליות שליליות ביותר .בשנים האחרונות ,סייעו מחירי הסחורות
הגואים לארגנטינה להחזיר חלק מחובותיה .במקביל ,הממשלה הגדילה באופן משמעותי את
ההוצאה הציבורית ,אך מכיוון שרק בשנה שעברה הסתיים הסדר החוב של המדינה ,עדיין
המדינה מוגבלת ביכולתה לגייס מט"ח בשווקים הפיננסים .כתוצאה מכך ,מומנו הוצאות
הממשלה על ידי שימוש בכספי עתודות וברזרבות מט"ח.
בעשרת החודשים הראשונים של  2011ירדו רזרבות המט"ח של הבנק המרכזי למחצית ובמקביל
טיפסה האינפלציה ברבעון האחרון לקצב של  - 25%כפולמהשנה הקודמת .לאור החשש מאי
יכולת המדינה להמשיך לתמוך בשער החליפין וכן מתקנות שיקשו הוצאת מט"ח מהמדינה ,היקף
בריחת ההון מהמדינה מעורך בכ 8.44 -מיליארד דולר ברבעון השלישי בלבד ,ומתחילת השנה כ-
 18.25מיליארד דולר .זאת לעומת  11.4מיליארד בשנה הקודמת.
לאור המצב ,ארגנטינה נקטה במהלך חודש נובמבר במספר צעדים ,לרבות הטלת פיקוח הדוק על
הבנקים ומוסדות החליפין הפורמאליים,דרישת אישור מרשות המיסים לרכישה והעברת מט"ח.
כצעד חרום לצמצום בריחת הון מהמדינה התבקשו חברות למכור נכסים בחו"ל וכך להחזיר
מט"ח למדינה.מהלכים אלו הביאו מידית לעצירה בסחר במט"ח ,לבריחת משקיעים זרים
מהשקעות במדינה וכן להגדלתהפער בין שער החליפין הרשמי לבלתי פורמאלי.
ביטוח האשראי מבטיח שהיצואן הישראלי יקבל את כספו גם במידה שהלקוח אינו משלם
כתוצאה מחדלות פירעון ,קשיים כלכליים או אירוע פוליטי המונע תשלום .הביטוח מכסה את
היצואנים הישראלים גם במקרה של מניעת הוצאות מט"ח מהמדינה ,כפי שעלול להתרחש
במדינות שנקלעו למשבר כלכלי וכפי שעלול להתרחש בארגנטינה.
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לדברי דוד מילגרום ,מנכ"ל בססח" ,אומנם הזרקור התקשורתי העולמי מופנה בתקופה
האחרונה אל עבר יבשת אירופה ,אך נזקים כלכליים עלולים להיגרם גם ממדינות שנראה היה כי
הצליחו להתאושש ממשברים כלכליים שפקדו אותם בעבר .לאור זאת ,על היצואנים הישראלים
לנהוג במשנה זהירות בכול הנוגע ליצוא לארגנטינה .במקביל בססח עוקבת מקרוב אחר
ההתפתחויות במדינה ובימים הקרובים נשוב לעדכן".
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