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Argentyn  wstrz sn ł 25 wrze nia 2018 r., 
czwarty ju  w ostatnich kilkunastu miesi -
cach, strajk generalny. Tym razem był szcze-
gólnie dotkliwy - przez 24 godziny nie praco-
wał najwi kszy port kraju Rosario, wstrzymano 
przyjmowanie samolotów na stołecznym lot-
nisku. Strajk dotkn ł handel detaliczny, stacje 
benzynowe, szkoły, banki. Ulice Buenos Aires 
wygl dały jak wymarłe. 

Akcja ogłoszona przez najwi ksz  konfede-
racj  zwi zkow  CGT była wyrazem protestu 
przeciwko decyzji rz du o ograniczeniu pod-
wy ek płac w sektorze publicznym do 15% 
podczas gdy szacuje si , i  wska nik infl acji 
na koniec roku osi gnie poziom 40%. Ale tak 

naprawd  głównym przeciwnikiem zwi zków 
jest nie rz d lecz Mi dzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW), który przyznaj c Argenty-
nie lini  kredytow  w rekordowej wysoko ci 
ponad 50 mld USD, za yczył sobie radykal-
nego zaci ni cia pasa je eli chodzi o wydatki 
publiczne. Warunki kredytowe obejmuj  ob-
ni enie defi cytu fi skalnego do 1,3% w 2019 r. 
z ponad 3% w roku ubiegłym - cel, który 
prawdopodobnie poci gnie za sob  powa -
ne ci cia bud etowe i wzrost bezrobocia. 
„Nie mo emy oczekiwa  wiele od tego rz -
du. Doprowadzili nas do skrajnej sytuacji gło-
du”- mówi brutalnie Hugo Moyano lider CGT 
oskar aj c rz d o „poddanie si  MFW „. Jak si  
jednak wydaje, Mauricio Macri obecny prezy-
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dent Argentyny ma niewielkie pole manewru. 
Kraj jest na skraju katastrofy spowodowanej 
lawinowym spadkiem kursu lokalnej walu-
ty - peso i bez wsparcia zewn trznego mo e 
upa . Co byłoby zreszt  niczym nowym. 
Argentyna w swojej dwustuletniej historii ban-
krutowała ju  8 razy. Upadło  w 2001 r. była 
najwi kszym dotychczasowym bankructwem 
w skali wiata i niestety przyczynił si  do tego 
swymi nietrafnymi zaleceniami ten sam MFW, 
który teraz spieszy z pomoc  w obecnym kry-
zysie. Argenty czycy dobrze to pami taj , 
trudno wi c dziwi  si  burzliwej reakcji zwi z-
ków zawodowych. Nastrojów nie poprawiła 
dymisja prezesa banku centralnego, b d ca 
najwyra niej cz ci  układu z MFW. 

„Wygl da na to, e rz d i MFW s  gotowi do 
narzucenia niszczycielskich działa , które naj-
silniej dotkn  pracowników i osoby o niskich 
dochodach, tłumi c wszelkie mo liwo ci 
zrównowa onego rozwoju gospodarki kraju.” 
krótko skomentowała obecn  sytuacj  Sharan 
Burrow, szefowa Mi dzynarodowej Konfede-
racji Zwi zków Zawodowych, zapewniaj c 
o solidarno ci z pracownikami argenty skimi.
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Zdjecie:  Pustki przy stanowiskach odprawy na stołecznym lotnisku  
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