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Eksporten af soja til især Kina stiger støt, mens Europa bliver hægtet af, lyder meldingen fra 
landbrugseksperterne. På gaden handler det dog først og fremmest om at leve med en inflation på 
15-20 procent. 
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Journalister bruger ofte taxichauffører som førstehåndskilder på reportagerejser i udlandet. 
Men jeg blev faktisk allerede i KLM-flyet fra Amsterdam til Buenos Aires opdateret om Argentina 
og kom lidt tættere på folkesjælen i det store sydamerikanske land. 
 
Jeg fik plads i flyet ved siden af – viste det sig - Robert, som er efterkommer af danske immigranter 
og bosiddende i danskerkolonien 700 km syd for Buenos Aires ude ved Atlanterhavskysten.  
Robert gav et godt signalement af et Argentina i økonomiske problemer og en enorm kløft mellem 
den almindelige befolkning og politikerne samt ikke mindst mellem storbyen Buenos Aires og 
resten af landet. 
Han fortalte om et i bund og grund rigt land med store muligheder. Men også om de spildte 
muligheders land, og om politikernes manglende formåen.  
Når regeringen officielt fortæller, at inflationen er på syv procent, mødes det med et skuldertræk 
af argentinerne. De ved fra dagligdagen, at den er på 25 procent og stigende – i et land, der har 
levet med inflation gennem mange år, forklarede Robert. 
 
 
 
 
Valutaen skrider 
Regeringen forsøgte for nogle år siden at hægte den argentinske valuta, pesos, op på den 
amerikanske dollar. En pesos er lig med en dollar var meldingen. 
Men der er sket et skred, så en dollar i dag er 5,5 pesos værd. Officielt. 
På det sorte marked handles en dollar til mellem otte og 10 pesos.  
Men pas på. Køb kun hos en du kender. I Argentina betyder netværket alt, lød advarslen fra dansk-
argentineren i midterste række i KLM-flyet efterfulgt af historier om, hvordan turister er blevet 
snydt i lyssky handler i mørke sidegader. Sortbørshandlerne kaldes også de grønne træer - 
værdiløse papirer rasler af dem som blade om efteråret. 
 
 



 
 
 
Cambio, cambio 
Her i Buenos Aires spiller inflation en helt konkret rolle for befolkningen  - og for gæster. 
Det er ikke nu ikke noget problem at komme til at handle valuta i Buenos Aires. På gadehjørnerne 
lød råbene Cambio, Cambio konstant, og på hotellet vekslede jeg i løbet af få sekunder 200 dollars 
til kurs 8,5. Hotelportieren hev ganske enkelt et bundt sedler op af lommen og talte 1.700 pesos 
op. Sedlerne skiftede hænder, og så var den handel indgået. 
På indkøbsgaden Florida i det centrale Buenos Aires er nok et par hundrede sortbørshajer aktive. 
Men det er dollar-sælgers marked. Dollarsedlerne er sikker havn og eftertragtede som værn mod 
den inflation, regeringen ikke vil kendes ved. 
 
Prøver at styre 
Til gengæld forsøger regeringen med forskellige tiltag at styre udviklingen. Stram valutakontrol 
skal forhindre kapitalflugt og beskytte landets valutareserver. Argentinerne skal nu søge om lov til 
at veksle valuta, hvis de skal ud og rejse. Det tager tid at stå i kø for at søge, og det tager tid, før 
afgørelsen falder. Resultatet af dette og andre indgreb er en grel undergrundsøkonomi. Jeg kom 
helt til at savne den ellers stærkt kritiserede sikre euro-havn derhjemme i Europa. 



 
 
 
Europa hægtes af 
Netop trygge Europa bliver en sidevinkel, da eksperter i landbrug og landbrugseksport giver deres 
bud på nationernes og verdensdelenes placering i spillet om landbrugsproduktionen: Europa bliver 
hægtet af, og der tegner sig et billede af en stigende strøm af proteiner over Atlanten fra 
Sydamerika til – Kina og Indien. 
Og selv om det er Brasilien, der rykker hurtigst, er Argentina med på vognen. 
Sådan ser verden ud – når to eksperter i landbrugsforhold på den anden side af Atlanten vurderer 
udviklingen. Udsagnene fra landbrugseksperter - Rogelio Pontón fra Rosarios betydningsfulde 
handelskammer samt Gustavo López, Agritrend, er måske farvet af deres placering i et af verdens 
mest betydningsfulde landbrugsområder. Måske er deres rolle i lige så høj grad markedsføring af 
regionen? 
Men de fremlægger samtidig tal, som underbygger udviklingen. 
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Millionby med milliardeksport 
Rosario ligger 450 kilometer nord for Buenos Aires. Millionbyen lever af landbrug og ikke mindst 
den givtige argentinske landbrugseksport, som tager sit afsæt fra havnen ved floden Panará River. 
77 procent af landets eksport af landbrugsprodukter sker her – og ikke mindst eksporten 
sojabønner og hvede. 
Via vandvejen er Rosario i forbindelse med soja-produktionen i Paraguay, Bolivia og Brasilien, som 
står for en produktion på 90 mio. ton sojabønner. Den samlede argentinske sojaproduktion er på 
48,3 mio. ton, og dermed står disse lande for omkring halvdelen af den samlede soja-produktion i 
verden. 
 
 

 
 
 
Enormt potentiale 
En meget stor del af Argentinas produktion sker i en radius af 80 kilometer fra Rosario, og netop 
omkostningen til transport er en vigtig parameter. I andre dele af Argentina, hvor infrastrukturen 
halter, er landbruget i knæ. Det kan ikke betale sig at dyrke markerne, når afgrøderne ikke kan 
komme væk fra området. En fejlslagen privatisering af jernebanerne for en del år siden har kørt 
togene ud på et sidespor. Al transport foregår på landevejen – eller vandvejen. 
Produktionspotentialet er enormt. Tusinder hektarer kan inddrages til dyrkning på pampassen, 
ligesom udbytterne kan øges væsentligt med bedre teknologi og effektivitet. Argentina kan 
dermed befæste sin position som stærk motor, når det gælder forsyning af et stadigt mere 
krævende verdensmarked. 
  
 
 
 
 
 



 
 
Efterspørgslen stiger 
”Argentina har en ambition om at leve op til Kina stigende efterspørgsel på sojabønner. Kina 
producerer selv mellem 13 mio. og 15 mio. ton sojabønner, og importerer yderligere 65 mio. ton i 
år,” siger Rogelio Pontón. 
Han lægger ikke skjul på, at det kinesiske marked er endog meget interessant for Argentina. 
Kollegaen, Gustavo López, Agritrend, forklarer, at den internationale efterspørgsel stiger og vil 
stige i de kommende år. 
Kinas import af soja vil være lineært stigende og ligge på 103 mio. ton i år 2022, lyders hans 
prognose. Også Kinas kornimport vil stige. 
”Så Argentina har fokus på det kinesiske marked – det samme har Brasilien, og regionens 
betydning for verdens fødevareforsyning er markant stigende. Vi er godt på vej til at blive en af 
verdens største leverandører med en produktion på 41 procent af den samlede verdensproduktion 
på tre hovedafgrøder. Og når det sker på et tidspunkt med gode internationale priser, og en hård 
beskatning af eksport, får landbruget endnu større betydning for Argentinas samlede økonomi,” 
siger Gustavo López. 
Europa spiller ingen rolle her i Rosario. Godt nok henter Danmark og resten af EU store mængder 
sojabønner i Argentina og Brasilien, men der er ikke udsigt til vækst i europæisk landbrug de 
kommende år. Og det er væksten, argentinerne har fokus på. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


