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Από την Κίνα στο Μεξικό κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ

Η ανησυχία

Εκφράζοντας την εντεινόμενη

ανησυχία τπς Ουάσιγκτον

για τις εξαρτήσεις της
οικονομίας της από τις χώρες
της Ασίας και τη διάθεση για
ανάπτυξη εγχώριων βιομηχανιών

η Αμερικανίδα υπουργός

Εμπορίου Τζίνα Ραϊμόντο
τόνισε προ ημερών πως είναι
πρόβλημα για την Αμερική το
γεγονός ότι εξαρτώμεθα σε τέτοιο

βαθμό από την Ταϊβάν

Τον THOMAS BLACK BLOOMBERG

Σφηνωμένη στη νότια άκρη του
Pio Γκράντε απλώνεται στην έρημο

του Μεξικού η πόλη Χουαρέζ
που κατά Kaipoùs είχε δικό

ms μερίδιο στα χρόνια ms μεγάλα
οικονομικήβ ανάπτυξηε Ισωε

όμωβ ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλη
η βιομηχανική ανάπτυξη όσο αυτό

το κύμα που γνωρίζει σήμερα
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε
άλλε γεττοντκέβ πόλειβ του Μεξικού

που γνωρίζουν πρωτοφανή
βιομηχανική ανάπτυξη Προσφέρουν

έτσι την ώθηση που τόσο
έχει ανάγκη η οικονομία ms χώ
pas καθακ δυσκολεύτηκε και άργησε

πολύ να ανακάμψει από την
ύφεση του περασμένου èxaus

Υπάρχουν τρακτέρ και μπουλ
ντόζεε παντού στην περιοχή που
OKaßovxas σχηματίζουν λόφουε
από σκόνη και χώμα και σκεπάζουν

με αυτά tous nàvres και τα
πάντα Το έδαφοε που σκάβουν
μέσα στην έρημο προορίζεται να
γίνει έδρα i\as μακράε λίσταβ από
νέεβ βιομηχανίεε την ανέγερση
των οποίων αποφάσισαν διευ
θύνοντεε σύμβουλοι από όλον
τον κόσμο από τη στιγμή που η
πανδημία προκάλεσε έμφραγμα
στα δρομολόγια ms παγκοσμιαε
εφοδιαστικήβ αλυσίδαβ Εχουμε
μεγάλεβ φιλοδοξίεβ και μεγάλα
σχέδια για το Μεξικό αναφέρει
ο Ισαάκ Λάριαν διευθύνων σύμ
βουλοε xns MGA Entertainment
αμερικανικήβ βιομηχανίαβ παιχνι¬

διών που οικοδομεί τώρα εργοστάσιο

στην περιοχή για να επαναφέρει

κοντά στην αμερικανική
αγορά την παραγωγή ms την
οποία είχε μεταφέρει στην Κίνα
Ο Λάριαν εκφράζει έτσι τα σχέδια

και το όραμα των διευθυνόντων

συμβούλων επιχειρήσεων
μία από Tis μεγαλύτερεε μεταβο
Xts που έχει επιφέρει στην οικονομία

η πανδημία τη συντόμευση
του uriKOus ms εφοδιαστικήβ

αλυσίδα3 με σκοπό να παραμείνει
η παραγωγή mo κοντά στον τελικό

προορισμό των προϊόντων
Για περισσότερο από μισόν

αιώνα σε αυτέε tos πόλειβ του
Μεξικού κοντά στα σύνορα με
τΐ3 ΗΠΑ υπήρχαν αυτέβ οι βι
ομηχανίεε που λειτουργούσαν

cas κεντρικόβ Tpoxös στην αλυσίδα

npoacpopàs των ΗΠΑ Ηταν
vvcoorés με την ισπανική λέξη
maquiladoras και αναλάμβαναν
να παίρνουν τα ανταλλακτικά
να τα συναρμολογούν σε τελικά
προϊόντα και στη συνέχεια να
τα στέλνουν στον βόρειο γείτο
νά tous Τη δεκαετία του 1990
όταν οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία

ελεύθερου εμπορίου με
το Μεξικό και τον Καναδά οι πο
λυεθνικέβ αύξησαν δραματικά
XXS maquiladoras Ετσι στην περιοχή

βρίσκονται μονάδε5 πα
ραγωγήβ των General Electric
Honeywell International Bosch
Foxconn Technology και Siemens
Electrolux Μερικά χρόνια αργότερα

η περιοχή άρχισε να παρακ¬

μάζει όταν η Κίνα εντάχθηκε στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
και οι ßiounxoAräs ms υποκατέ
στησαν x\s maquiladoras Πολ
λέβ ßiounxaräs εγκατέλειψαν το
Μεξικό και άνοιξαν μονάδεε στην
Κίνα όπου το kôotos των εργατικών

χεριών ήταν χαμηλότερο
Η Κίνα εξακολούθησε να κλέβει

μερίδιο αμερικανικήβ ayopàs
από το Μεξικό μέχρΐ3 ότου ανέλαβε

πρόεδροβ ο Ντόναλντ Τραμπ
Οταν ξεκίνησε να επιβάλει δα
cnioùs cms εισαγωγέβ κινεζικών
προϊόντων το Μεξικό άρχισε να
φαίνεται και πάλι πολύ ελκυστικό
crrous διευθύνοντεε συμβούλου5
των επιχειρήσεων Και τότε ήρθε
η πανδημία και έδωσε διαστημική

ώθηση στη στροφή

Οι ελεύθεροι χώροι εξαντλούνται παντού υπάρχουν πινακίδες ζητούνται εργάτες
Ο Τζέισον τόλιβερ γενικόβ διευθύνε

υπεύθυνο5 logistics και
βιομηχανικών υπηρεσιών στην
εταιρεία ακινήτων Cushman
Wakefield PLC δηλώνει βέβαΐ03
neos οι βιομηχανίεβ του μεταποιητικού

τομέα επιστρέφουν στα
σίγουρα Oncos τονίζει οι σχετι
Kés συζίΐτήσειβ που είχε με ηγετικά

στελέχη επιχειρήσεων προδίδουν

neos μόλιβ έχει αρχίσει αυτό
το κύμα επενδύσεων στην περιοχή

των συνόρων ΗΠΑ Μεξικού
και συμπεραίνει neos πρόκειται
για μεταβολή διαρθρωτικήε φύ
ans και μακροπρόθεσμη Στην
περιοχή τείνει να εξαντληθεί ο
ελεύθερο5 xeopos για ανέγερση

βιομηχανικών ακινήτων ενώ οι
τιμέβ ms Yns έχουν εκτοξευθεί
κατά 20 μέσα crrous τελευταίουβ
12 mves Η εταιρεία βιομηχανικών
ακινήτων Intermex έχει νοικιάσει
εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα
στην περιοχή και φέτοβ νοίκιασε
περισσότερα ενώ έχει αναλάβει
την ανέγερση τεσσάρων βιομηχανικών

μονάδων που θα αποτελέσουν

ένα βιομηχανικό συγκρότημα
εκεί όπου σήμερα δεν υπάρχει παρά

μόνο σκόνη Αν και ιδιαιτέρου
ενθουσιασμένοβ με την εκρηκτική

ανάπτυξη ms περιοχήε ο γε
viKös διευθυντήε ms εταιρείαβ
Τζέσε Μελέντεζ προετοιμάζεται
ψυχολογικά για την κατάρρευση

που ενίοτε ακολουθεί μια τέτοια
εκρηκτική ανάπτυξη Οπωε υπογραμμίζει

ο iôios στη διάρκεια ms
σταδιοδρομίαβ του έχει δει περι
oxés να γνωρίζουν ακμή και στη
συνέχεια παρακμή σε χρονοδιάγραμμα

μόλιβ μιαε δεκαετίαε Γι
αυτό και προβλέπει neos η ανάπτυξη

στην περιοχή μπορεί να αρχίσει

ακόμη και το 2024 Μέχρι
στιγμήβ πάντωβ αυτό φαίνεται
απλώ3 μια μακρινή σκέψη Σε όλη
την περιοχή oris προσόψειβ εργοστασίων

πάνω στα λεωφορεία
στα παράθυρα των καταστημάτων
παντού κυριολεκτικά έχουν αναρτηθεί

πινακίδεβ ζητούνται εργά
τε3»»ή ζητείται προσωπικό Μία

Οι Μεξικανοί εγκαταλείπουν

τον φτωχό και
υποβαθμισμένο Νότο
της χώρας για τα εργοστάσια

του Βορρά

από αυτέβ προσείλκυσε τον Εφρέν
Γκονζάλεζ και τον έπεισε να επιστρέψει

στη Χουαρέζ από την ιδιαίτερη

πατρίδα του Βερακρούζ
Ο περισσότερο5 köctuos νομίζει
neos οι Μεξικανοί θα μεταναστεύσουν

oxis ΗΠΑ για να εργαστούν
εκεί αλλά στην πραγματικότητα οι

περισσότεροι ôncos ο Γκονζάλεε
πηγαίνουν μόνο μέχρι λίγα χιλιόμετρα

πριν από τα σύνορα ιδιαίτερα
όταν δουλεύουν πυρετωδώε οι

μηχανέβ των maquiladoras öncos
συμβαίνει τώρα Οι βιομήχανε
στην περιοχή πληρώνουν tous βι
ομηχανικού8 εργάτεβ με μισθούβ
που δεν αντιπροσωπεύουν παρά
ένα μικρό μερίδιο ενόε τυπικού μισθού

εργαζομένου axis ΗΠΑ Και
πάλι ôivùs πρόκειται για μισθού5
αισθητά υψηλότερουβ από εκεί
vous otous onoious μπορούν να
προσβλέπουν οι Μεξικανοί όταν
εργάζονται στον φτωχό και υποβαθμισμένο

Νότο του Μεξικού
Και βέβαια όταν απασχολούνται

cms βιομηχανίεβ ms περιοχήε δεν
χρειάζεται να ζουν με την αγωνία

μήπω5 απελαθούν Ο 49 ετών
Γκονζάλεβ κερδίζει πάνω από 80
δολάρια την εβδομάδα ενώ υπάρχουν

και οι πρόσθετεβ napoxés του
δωρεάν γεύματοβ στη μονάδα πα
ραγωγή5 ms εταιρεία5 Keeson Ο
iôios δηλώνει nais πριν από λίγουβ
μήνεβ ήταν βέβαιοβ ότι επρόκειτο
να βρει δουλειά uöXxs θα πατούσε
το πόδι του στη Χουαρέζ Η*εμφά
νιση όλων αυτών των καινούργιων

εργοστασίων στην περιοχή
δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολί
as OncüS επισημαίνει Υπάρχει
άφθονη δουλειά εδώ

BLOOMBERG
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