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SYTUACJA GOSPODARCZA W REGIONIE  
(STYCZEŃ – MARZEC ) 

GUJANA FRANCUSKA : STRAJK GENERALNY  

27 marca br. w Gujanie Francuskiej wybuchł bezterminowy strajk general-
ny ogłoszony przez Związek Gujańskich Pracowników (UTG) zrzeszający 37 cen-
trali związkowych. Przez kilka dni blokowano drogi, część sklepów była zamknięta, 
jak również odwołano loty Paryż-Kajenna obsługiwane przez linie lotnicze Air 
France oraz Air Caraïbes. 

W wyniku strajku doszło zdaniem prefektury do „największej w historii” 
departamentu manifestacji, w której udział wzięło 15 tys. spośród 260 tys. miesz-
kańców. Gujana Francuska jest największym i zarazem jednym z najbiedniejszych 
terytoriów zależnych Francji, wystarczy wspomnieć, że wskaźnik bezrobocia sięga 
23% ludności aktywnej zawodowo (dla całej Francji to 9,8%), a wśród młodych 
poniżej 25 roku życia – wynosi nawet 44%. Równocześnie Gujana jest także naj-
bardziej dotkniętą przemocą częścią Francji; w przeliczeniu na liczbę mieszkańców 
ginie tam największy odsetek ludzi – w 2016 roku doszło do 42 zabójstw. 

Ze względy na skalę kryzysu i protestów, francuski minister spraw wew-
nętrznych Matthias Fekl wraz z minister ds. terytoriów zamorskich Ericką Bareigts 
zaoferowali Gujanie Francuskiej 1 mld euro. Jest to odpowiedź na hasła domagają-
cych się od władz zmiany polityki społecznej. Wedle ministra środki mają być stop-
niowo przeznaczane na inwestycje w sferze bezpieczeństwa, sprawiedliwości, edu-
kacji oraz zdrowia. Z powodu niesatysfakcjonujących strajkujących propozycji Pa-
ryża, jak wynika z informacji źródeł rządowych, Francja planuje przekazanie wielu 
kolejnych transz pomocy dla Gujany. Ponadto powzięto również inne decyzje doty-
czące tego departamentu, m.in. o utworzeniu sądu pierwszej instancji czy więzienia 
w Saint-Laurent du Maroni, drugim co do wielkości mieście. 

ARGENTYNA : RZĄD WZMACNIA POWI ĄZANIA Z RYNKIEM MI ĘDZYNARODOWYM  

Prezydentowi Mauricio Macriemu udało się rozwiązać trwający 15 lat spór 
z inwestorami, którego źródłem jest techniczne bankructwo państwa z 2001 roku 
oraz powiązana z nim restrukturyzacja długu. Ponadto Argentyna wróciła na mię-
dzynarodowy rynek obligacji w ubiegłym roku. Umożliwiło to w styczniu br., kiedy 
wyemitowano nowe 5- i 10-letnie obligacje z rentownością 5,25% i 6,875%. 
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Zmiana postawy rządu argentyńskiego wobec inwestorów została zauwa-
żona przez agencję Moody’s, która w tym miesiącu podwyższyła perspektywę ra-
tingu Argentyny B3 do pozytywnej. Zwykle krok ten jest zapowiedzią podwyżki 
samego ratingu. Agencja Moody’s podkreśliła pozytywne zmiany takie, jak „po-
prawiająca się sytuacja kredytowa” Argentyny, jak również zaangażowanie admini-
stracji Macriego w obniżenie poziomu inflacji oraz zwiększenie fiskalnych działań 
konsolidacyjnych. Dodadkowo Moody’s zwróciła uwagę na to, że rząd Argentyny 
odszedł od praktyki poprzedniego rządu, który zdaniem agencji „błędnie raportował 
podstawowe dane makroekonomiczne”. Niezależnie od poprawy nastrojów wśród 
inwestorów zagranicznych, ciężko dostrzec trend wzrostu, wedle dostępnych da-
nych bowiem gospodarka Argentyny skurczyła się w 2016 roku, a inflacja wciąż 
pozostaje na wysokim poziomie.  

BRAZYLIA : PROTESTY PRZECIWKO POLITYCE OSZCZ ĘDNOŚCI  

Dziesiątki tysięcy Brazylijczyków protestowało na ulicach Rio de Janeiro, 
São Paulo i innych miast przeciw polityce oszczędnościowej rządu. Z kolei związki 
zawodowe zapowiedziały strajk generalny pod koniec kwietnia br. Sprzeciw wywo-
łuje projekt reformy emerytalnej przewidujący podniesienie dolnej granicy wieku 
przechodzenia na emeryturę do 65 lat. Obecne przepisy dopuszczają taką możli-
wość już w wieku 54 lat. Należy podkreślić, że projekt ten jest kontrowersyjny na-
wet dla niektórych stronników rządu. 

Konserwatywny rząd prezydenta Michela Temera powziął serię niepopu-
larnych posunięć oszczędnościowych szukając możliwości poprawienia sytuacji go-
spodarczej, która od pewnego czasu znajduje się w poważnej recesji. Brazylijski 
rząd przeforsował ponadto już w Kongresie zamrożenie wydatków publicznych na 
okres 20 lat. Dodatkowo podjął on decyzję o obcięciu budżetu o 13,5 mld dolarów 
oraz o zlikwidowaniu ulg podatkowych dla pięćdziesięciu sektorów gospodarki. 
Głównym celem rządu Temera jest przywrócenie równowagi finansowej. Brazylij-
skie wskaźniki makroekonomiczne uległy pogorszeniu, wystarczy wspomnieć, że 
Brazylijski Bank Centralny obniżył prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego 
w kraju w 2017 roku z 0,8% PKB do 0,5%, a ponadto wskaźnik bezrobocia osią-
gnął rekordowo wysoki poziom 13,2%. Sytuacja ta sprawia, że rząd Temera jest re-
kordowo niepopularny i jest pozytywnie oceniany przez zaledwie 10% Brazylijczy-
ków, z kolei 55% ocenia go jako „zły bądź katastrofalny”. 
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CHILE , PERU: WPŁYW STRAJKÓW NA CENY MIEDZI  

W kopalni rud miedzi Escondida w Chile, należącej do australijskiego kon-
cernu BHP Billiton, w ostatnim tygodniu marca zakończył się trwający ponad 
40 dni strajk 2,5 tys. górników. BHP Billiton usiłowało narzucić załodze znacznie 
gorsze warunki płacy i pracy, co odbiłoby się również na zarobkach górników, ob-
niżając je o 14,5%. Z kolei w Peru, w tym samym czasie zakończył się trwający od 
trzech tygodni protest w kopalni miedzi Cerro Verde, która należy do północno-
amerykańskiego koncernu Freeport-McMoRan. Wśród inwestorów obecnie opinie 
co do notowań miedzi są podzielone: z jednej strony pewne zaostrzenie sytuacji na 
rynku miedzi z powodu strajków hamowało spadek cen miedzi, ale z drugiej strony 
na rynku miedzi rafinowanej jest nadwyżka metalu, a jego zapasy rosną. Ponadto 
prawdopodobna zwyżka cen miedzi może mieć związek z zapowiadanym przez 
Donalda Trumpa zwiększeniem wydatków na infrastrukturę, co mogłoby wpłynąć 
na podwyżkę cen miedzi na rynkach światowych.  

31 marca br. miedź na giełdzie metali w Londynie staniała o 1,4%, co tłu-
maczy się przywróceniem regularnych dostaw metalu na giełdy (po zakończeniu 
strajków w Chile i Peru). Miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) w dosta-
wach trzymiesięcznych jest wyceniana po 5.871,50 USD za tonę. Należy stwier-
dzić, że metal ten na LME najwyżej w tym roku był wyceniany 13 lutego, czyli po 
6.106,00 USD za tonę. Jednakże na giełdzie metali w Szanghaju cena miedzi wzro-
sła ostatniego dnia marca o 0,4%. 

MEKSYK : RZĄD ROZWAŻA ZNIESIENIE CEŁ NA KUKURYDZ Ę Z BRAZYLII 
I  ARGENTYNY  

Meksyk, największy na świecie importer kukurydzy ze Stanów Zjednoczo-
nych bierze pod uwagę umożliwienie bezcłowego dostępu tego ziarna z Brazylii 
i Argentyny w reakcji na politykę Donalda Trumpa. Meksyk sprowadza obecnie 
98% kukurydzy z USA, a cały import rolny z tego kraju w 2016 roku wyniósł 
17,7 mld dolarów, czyli pięć razy więcej niż przed wejściem w życie w 1994 roku 
traktatu NAFTA. Prezydent Donald Trump niejednokrotnie krytykował ten traktat 
jako niekorzystny dla strony północnoamerykańskiej i zapowiedział renegocjacje 
albo wypowiedzenie go, co z kolei skłoniło Meksyk do szukania innych partnerów 
handlowych. 

Bez traktatu NAFTA północnoamerykańscy farmerzy będą mieli kosztow-
ny dostęp do Meksyku, gdyż zgodnie z regułami WTO łączne cło na kukurydzę 
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wyniesie wówczas 194%. Farmerzy w Stanach Zjednoczonych są coraz bardziej 
zaniepokojeni relacjami swojego państwa z Meksykiem. Jak zapowiedział prze-
wodniczący zrzeszenia producentów zbóż i pasz NGFA John Heck przedstawicie-
lom tego sektora, jego organizacja będzie „walczyć zębami i pazurami o zachowa-
nie wielu pozytywnych cech” NAFTA dla północnoamerykańskiego rolnictwa. 

Meksyk planuje też intensyfikację kontaktów handlowych z Australią i No-
wa Zelandią, jak również z innymi kluczowymi dla niego rynkami, czyli Japonią, 
Singapurem i Malezją. Wszystkie te państwa były członkami Partnerstwa Transpa-
cyficznego TPP, zniweczonego przez Donalda Trumpa jego decyzją o wycofaniu 
się z tej organizacji Stanów Zjednoczonych. Ponadto podjęto również decyzję, by 
Sojusz Pacyfiku, ugrupowanie handlowe Meksyku, Chile, Kolumbii i Peru utwo-
rzyło nowy status członka stowarzyszonego, który zdaniem strony meksykańskiej 
może być sposobem przyjęcia krajów TPP i niedoprowadzenia do zaprzepaszczenia 
negocjacji w jego ramach.  
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