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SYTUACJA GOSPODARCZA W REGIONIE  
(L IPIEC – GRUDZIEŃ) 

MEKSYK : PRYWATYZACJA 25 ZŁÓŻ ROPY I GAZU  

W wyniku lansowanej przez prezydenta Meksyku Enrique Peña Nieto re-
formy energetycznej możliwa stała się prywatyzacja m.in. złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego. W grudniu br. zostały zlicytowane licencje na wydobycie tychże surow-
ców. Większość z nich (20 spośród 25) trafiła do krajowych przedsiębiorstw oraz 
konsorcjów wydobywczych. Według agencji Reuters w aukcji wzięły udział pod-
mioty ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Holandii. 

Pola naftowe i gazowe, które brały udział w licytacji znajdują się w nastę-
pujących stanach: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas. Należy 
przypomnieć, iż tego typu działania nie były możliwe od 1917 roku i aby to zmienić 
niezbędne było przeprowadzenie zmian konstytucyjnych, tak aby otworzyć meksy-
kański rynek energetyczny. Reforma prawa energetycznego wywoływała w swoim 
czasie wiele kontrowersji, ze względu na swoją radykalną formę. Dopuszczono w 
niej udział podmiotów zagranicznych na równych prawach z krajowymi, przez co 
ograniczono dotychczasowy monopol państwowego koncernu Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 

Zdaniem wielu ekspertów reforma ta była konieczna, ze względu na to, że 
Pemex w ciągu ostatnich kilku lat zaprzepaścił szanse na inwestowanie w nowe 
technologie, a ponadto sprzedaż licencji na wydobycie może przyczynić się do 
istotnego zastrzyku gotówki z inwestycji, jak również ściągnięcia do Meksyku no-
wych technologii. Może okazać się to niezwykle istotne jeśli w dalszym ciągu bę-
dzie spadać cena ropy naftowej na światowych rynkach. Według szacunków rzą-
dowych, reforma może doprowadzić do zwiększenia wydobycia ropy z obecnych 
2,5 mln do 3 mln baryłek na dobę do 2018 roku, podczas gdy w tym czasie wydo-
bycie gazu może się nawet podwoić z dzisiejszych 175,5 mln m3 na dobę.  
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WENEZUELA : ROZWÓJ NA CHI ŃSKI KREDYT  

Wenezuela z końcem br. otrzyma transzę z tytułu pożyczki, przyznanej 
przez rząd chiński. Całość kredytu opiewa na sumę 5 mld USD, którego celem ma 
być finansowanie projektów dotyczących rozwoju przemysłu wydobywczego. Pie-
niądze mają być kierowane bezpośrednio do przedsiębiorstw wyznaczonych jako 
wykonawcy w projektach infrastrukturalnych. Będzie to pierwszy raz, kiedy nie 
czyni się tego poprzez rządu wenezuelski. Umowa kredytowa dotyczy modernizacji 
przesyłu ropy naftowej, jak i sposobu magazynowania tego surowca.  

Jest to już druga pożyczka tego typu, pierwszej dokonano pod koniec lipca 
br. Wenezuela jest największym odbiorcą chińskiej pomocy finansowej w regionie. 
W ciągu ostatnich 8 lat Chińska Republika Ludowa przyznała temu krajowi kredyty 
o sumie ponad 56 mld USD. Ze względu na spadek cen głównego produktu ekspor-
towego Wenezueli – ropy naftowej, tego typu finansowanie zagraniczne staje się 
bardzo istotnym źródłem inwestycji. Wystarczy przypomnieć, iż jeszcze w 2014 
roku średnia cena za baryłkę ropy wynosiła 88 USD, a dziś tylko 48 USD, szacuje 
się że cena w 2016 roku ma wzrosnąć do 50 USD. W wyniku załamania cen ropy 
naftowej Wenezuela pogrąża się w kryzysie gospodarczym, który ma znamiona o 
charakterze strukturalnym. Wiele zależeć będzie od efektywności wydawania poży-
czonych pieniędzy, jak również równoczesnego przeprowadzania niezbędnych re-
form gospodarczych przy współdziałaniu prezydenta Nicolasa Maduro i w większo-
ści opozycyjnego parlamentu. 

BRAZYLIA : OBNIŻENIE RATINGU KREDYTOWEGO , DYMISJA MINISTRA FINANSÓW  

We wrześniu br. został obniżony przez agencję Standard & Poor’s (S&P) 
rating kredytowy Brazylii w wyniku czego rząd prezydent Dilmy Rousseff znalazł 
się pod presją rynku finansowego oraz inwestorów. Ryzyko kryjące się za obniże-
niem rantingów kraju może przełożyć się na jego postrzeganie jako nieatrakcyjnego 
inwestycyjnie. Powszechne niezadowolenie społeczne wywołało wystąpienie mini-
stra finansów Joaquima Levy’ego. Rozwiązanie problemów kraju widział w tym-
czasowym podniesienie podatków, które jego zdaniem jest „inwestycją”. 

W grudniu br. prezydent Brazylii Dilma Rousseff zdymisjonowała ministra 
finansów, zwolennika oszczędności, Joaquima Levy’ego. W swoim oświadczeniu 
minister Levy wyraził pogląd, że stan brazylijskiej gospodarki poprawi się w 2016 
roku i stwierdził, że to „Czas pokaże, że będziemy korzystać z owoców wszystkich 
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działań podjętych w tym roku”. Jego stanowisko objął dotychczasowy minister ds. 
planowania i budżetu Nelson Barbosa. 

Zdaniem brytyjskiego komentatora i eksperta spraw latynoamerykańskich 
Wyre Daviesa „dymisja Levy’ego to poważny cios dla zwolenników umiarkowa-
nych cięć i oszczędności jako lekarstwa na pogłębiający się kryzys gospodarczy 
w Brazylii”. Należy zaznaczyć, że podejmowane przez niego próby realizowania 
polityki równoważenia budżetu były blokowane w parlamencie przez rządzącą Par-
tią Pracujących i prowadziło do licznych sporów w rządzie.  

Obecnie Brazylia znajduje się w obliczu największej od 25 lat recesji, jej 
gospodarka skurczyła się w trzecim kwartale br. o 1,7% w porównaniu z drugim 
kwartałem. Zestawiając jednak z analogicznym okresem rok wcześniej gospodarka 
skurczyła się o 4,5%. Kolejnym problemem jest rosnąca inflacja. W listopadzie jej 
roczny wskaźnik wyniósł 10%, jednakże według niektórych szacunków w 2016 ro-
ku ma ona zacząć spadać. 

Ponadto należy dodać, że zmiany personalne w ministerstwie finansów od-
bywały się w czasie poważnego kryzysu politycznego w Brazylii, mianowicie pró-
by uruchomienia procedury impeachmentu wobec Dilmy Rousseff. Prezydent jest 
oskarżona m.in. o złamanie przepisów ustawy o budżecie państwa związane ze 
zwiększeniem wydatków ponad dozwolony limit podczas kampanii przed wybora-
mi w 2014 roku, w wyniku których została wybrana na kolejną kadencję. 

BRAZYLIA : TUBYLCZE PROTESTY W OBRONIE PRAWA DO ZIEMI  

10 listopada br. w Brasilii  miał miejsce protestu około 250 Indian z róż-
nych grup etnicznych. Rdzenni mieszkańcy Brazylii przed siedzibą Kongresu Na-
rodowego wyrazili swój sprzeciw wobec poprawki do konstytucji PEC 215 zmie-
niającej dotychczasowe zasady regulujące własność ich ziem. Prawo decydowania 
o zakresie demarkacji rdzennych terytoriów leżące obecnie w gestii FUNAI, rzą-
dowej agencji ds. Indian, zostanie przeniesione do brazylijskiego Kongresu. Przed-
stawiciele ludności tubylczej są zdania, że chronione do tej pory tereny, na których 
żyją od wielu wieków zostaną zagospodarowane jako tereny rolnicze, bądź hodow-
lane. Istnieją uzasadnione obawy, że powyższe zmiany doprowadzą do cofnięcia 
poziomu suwerenności i samostanowienia brazylijskich ludów tubylczych do cza-
sów dyktatury wojskowych. 

Indianie Pataxó, Xikrin i Kayapó w proteście przeciw tym zmianom odtań-
czyli przed budynkiem kongresu rytualny taniec w tradycyjnych strojach i barwach 
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plemiennych. Przez kilka godzin blokowali także autostradę łączącą Brasilię i São 
Paulo, a także protestowali przed siedzibą JBS Friboi, jednej z największych firm 
eksportowych mięsa na świecie. Przedsiębiorstwo na kampanię wyborczą z 2014 
roku przeznaczyło ponad 61 milionów reali, m.in. dzięki takiemu zaangażowaniu 
udało się zdobyć aż 162 mandaty poselskie kandydatom finansowanym przez JBS 
Friboi. Wprowadzenie tej poprawki do konstytucji jest związane z interesami wiel-
kich koncernów, jak i posiadaczy ziemskich, dlatego też pojawiają się opinie, że to 
właśnie dzięki lobbystom zostały one przeprowadzone. Rozrastające się uprawy soi 
i hodowla bydła są jednymi z największych przyczyn wycinania lasów w Brazylii.  

Prawo do ziemi i jej użytkowania zostało zapewnione brazylijskim ludom 
tubylczym w konstytucji z 1988 roku. Zmiana konstytucji w tym zakresie może 
poważnie ograniczyć warunki egzystowania ludności rdzennej w tym kraju, dlatego 
krytykuje się organizację Igrzysk Olimpijskich Ludności Rdzennej (brało w niej 
udział 23 krajów z pięciu kontynentów) jako próbę odwrócenia uwagi od realnych 
problemów, takich jak m.in. odbieranie im ich terenów, wieloletnie procesy podzia-
łu ziem, konflikty z posiadaczami ziemskimi oraz przemocą, której padają ofiarami. 

Swój sprzeciw i niezadowolenie z decyzji brazylijskich władz wyraziły i 
m.in. ludy Apinajé, Kraho, Guaraní i Kaiowá i Misyjna Rada Indian, która przypo-
mniała, że do kongresu wpłynęło ponad 180 projektów ustaw zagrażających ludno-
ści tubylczej. 

KOLUMBIA : ROZWÓJ INWESTYCJI W CIENIU SPOWOLNIENIA GOSPODARCZ EGO 

Kolumbijski rząd w październiku br. zwiększył poziom zadłużenia kraju do 
ponad 1/3 PKB, co oznacza najwyższy jego poziom od 2004 roku. Zdaniem mini-
stra finansów, Mauricio Cardenasa, podwyższenie limitu zadłużenia jest spowodo-
wane spadkiem dochodów ze sprzedaży ropy naftowej. Środki te mają zostać wyko-
rzystane na pokrycie programów socjalnych oraz na budowę metra w Bogocie. Po-
nadto rząd zapowiedział przeprowadzanie szeregu inwestycji w przemyśle nafto-
wym. Władze planują wprowadzić ulgi inwestycyjne dla firm z sektora naftowego, 
tak by stworzyć korzystny klimat podatkowy oraz ułatwić wydobywanie tego su-
rowca. 

Mauricio Cárdenas został uznany przez magazyn „Euromoney” najlepszym 
ministrem finansów na świecie w 2015 roku. Tytuł ten jest przyznawany na pod-
stawie opinii 400 ekspertów finansowych. Minister został wyróżniony ze względu 
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na „fiskalną wiarygodność i plany inwestycyjne” oraz stabilny wzrost gospodarczy 
Kolumbii. 

Jednakże w Kolumbii odczuwalne jest spowolnienie gospodarcze, które 
wyraża się m.in. tym, że prawdopodobnie wzrost gospodarczy wyniesie mniej niż 
zakładał rząd i będzie kształtował się na poziomie poniżej 3%, jak i poprzez ros-
nącą stopę inflacji, która zwiększyła się z 4,74% do 5,90%. W roku 2016 prognozu-
je się wzrost gospodarczy na poziomie 2,8%, a roczną stopę inflacji ok. 3,7% oraz 
to, że motorem wzrostu będą inwestycje w infrastrukturę.  
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