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SYTUACJA GOSPODARCZA W REGIONIE  
(STYCZEŃ – MARZEC  2013 R.) 

REGION : PROGNOZA WZROSTU GOSPODARCZEGO NA ROK 2013  

Ameryka Łacińska jest współcześnie oceniana jako jeden z atrakcyjniejszych 
rynków po Chinach i Indiach. Chociaż światowy kryzys finansowy zapoczątkowany 
w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych rozprzestrzenił się prawie na wszystkie pańs-
twa, to region Ameryki Łacińskiej przechodzi przez niego łagodnie i dobrze sobie z nim 
radzi. Analitycy spodziewali się, że kryzys najsilniej uderzy właśnie w kraje rozwijające 
się. Prognozy te jednakże nie spełniły się. Obecnie część ekonomistów jest zdania, że 
właśnie kraje rozwijające się mogą przyczynić się do złagodzenia skutków, a także do 
stopniowego wyprowadzenia państw rozwiniętych z obecnego kryzysu. Ameryka Ła-
cińska na tle innych regionów świata wypada bardzo dobrze pod względem odporności 
na kryzys. Według danych CEPAL przyrost Produktu Krajowego Brutto Ameryki Ła-
cińskiej, który w 2009 roku po spadku osiągnął poziom około –2%, w latach 2010-2012 
wynosił średnio około 4,7%. Lokomotywą wzrostu gospodarczego według ekspertów 
ma być Brazylia, która od lat ma największe znaczenie gospodarcze i może pochwalić 
się najwyższym poziomem inwestycji w regionie. 

 Pomimo że światowy kryzys ma niekorzystny wpływ na prowadzanie projektów 
inwestycyjnych, coraz trudniejszy staje się dostęp do kredytów, a malejące zyski przed-
siębiorstw ograniczają działalność inwestycyjną, Ameryka Łacińska osiąga na tym polu 
wyjątkowo dobre wyniki. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionie w samym 
tylko 2011 roku wzrosły o 16%. Stało się tak za sprawą szybko wzrastającej chłonności 
rynków wewnętrznych w państwach Ameryki Łacińskiej. Liderem jest Brazylia, gdzie 
inwestycje tego typu wyniosły 66,7 mld USD. Na kolejnym miejscu uplasował się Mek-
syk, w którym zagraniczne inwestycje bezpośrednie oszacowano na 19,6 mld dolarów, 
na dalszych pozycjach znalazły się Chile z 17,3 mld oraz Kolumbia z 13,2 mld USD. 
Zdaniem autorów „Raportu o Inwestycjach na Świecie” wydanego przez Konferencję 
Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) istnieją trzy kluczowe 
czynniki sprawiające, że region Ameryki Łacińskiej przyciąga tak wielu inwestorów: 
rozwijające się w szybkim tempie rynki wewnętrzne, wysoki wzrost PKB i ogromne za-
soby naturalne. 

 Mimo że w ostatnich dwóch latach w Ameryce Łacińskiej nastąpiło spowolnie-
nie wzrostu gospodarczego, w dalszym ciągu kraje tego regionu charakteryzuje dobry 
stan finansów publicznych oraz relatywnie niska inflacja, co wpływa korzystnie na roz-
wój gospodarczy. Zdaniem analityków na obecne zwolnienie gospodarcze negatywnie 
wpłynęły problemy strefy euro, stan gospodarki USA, mniejszy wzrost gospodarczy 
ChRL oraz zacieśnianie polityki fiskalnej w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, 
które tłumi aktywność gospodarczą. Na uwagę zasługuje wysunięcie się gospodarki pe-
ruwiańskiej na pierwsze miejsce pod względem dynamicznej gospodarki w regionie 
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oraz spowolnienie wzrostu gospodarki, dotychczasowej lokomotywy gospodarczej 
Ameryki Łacińskiej, Brazylii. Gospodarka ta hamowana jest przez niedostateczne inwe-
stycje i słabą konkurencyjność. Obecnie na lata 2013 i 2014 prognozuje się poprawę 
perspektywy gospodarczej regionu (patrz zamieszczona poniżej tabela). 

TABELA 1. AMERYKA ŁACIŃSKA I KARAIBY : STOPY REALNEGO WZROSTU PKB (2009-2014) 

Kraj/Region 2009 2010 2011 20121 20132 20143 

Ameryka Łacińska i Karaiby -1,9 6 4,3 3,1 3,9 4,4 
Ameryka Południowa -0,2 6,5 4,5 2,7 4 4,4 
Argentyna 0,9 9,2 8,9 2,5 3,2 4,2 
Boliwia  3,4 4,1 5,2 4,7 4,7 4,5 
Brazylia -0,3 7,5 2,7 1,3 4 4,4 
Chile -1 6,1 6 5,1 4,6 4,9 
Kolumbia 1,7 4 5,9 4,4 4,5 4,8 
Ekwador 0,4 3,6 7,8 4,3 4,4 4,5 
Paragwaj -3,8 15 3,8 -1,6 6,9 5 
Peru 0,9 8,8 6,9 6 5,8 5,6 
Urugwaj 2,4 8,9 5,7 3,5 4,2 4 
Wenezuela  -3,2 -1,5 4 5,1 2,5 2,9 
Meksyk i Ameryka Środkowa -5,3 5,4 4 4 3,9 4,6 
Kostaryka -1 4,7 4,2 4,5 4,4 4,7 
Salwador -3,1 1,4 1,5 1,6 2,2 3,1 
Gwatemala 0,5 2,9 3,9 3,3 3,7 3,3 
Honduras -2,1 2,8 3,6 3,8 3,5 4 
Meksyk -6 5,5 3,9 3,9 3,8 4,6 
Nikaragua -1,5 4,5 4,7 3,9 4,2 3,9 
Panama 3,9 7,6 10,6 9 7,5 7,2 
Karaiby 0,9 3,5 2,7 2,9 3,7 3,8 
Barbados -4,1 0,2 0,6 0,9 1,7 2 
Kuba 1,4 2,4 2,7 3 3,5 3,3 
Gujana 3,3 3,6 4,6 3,9 5,1 5,1 
Haiti 2,9 -5,4 5,6 4,8 7 6,5 
Jamajka -3,1 -1,4 1,5 0,8 1 1,3 
Dominikana 3,5 7,8 4,5 4,1 4,7 5,1 
Trynidad i Tobago -3,5 2,5 -1,4 0,7 2,3 3 

Źródło: ONZ, Situación y perspectivas de la economía mundial 2013. Para 2013 se prevé una 
moderada aceleración del crecimiento económico en América Latina y el Caribe, 17.01.2013. 
 

                     
1 W części dane szacunkowe. 
2 Prognoza. 
3 Prognoza. 
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REGION : AMERYKA ŁACIŃSKA REGIONEM O NAJWY ŻSZYM 

WSKAŹNIKU  ZATRUDNIENIA DOMOWEGO  

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) Ameryka Łacińska jest re-
gionem o najwyższym odsetku osób zarobkowo wykonujących prace domowe na świe-
cie oraz miejscem gdzie tego typu działalność jest głównym źródłem zatrudnienia dla 
kobiet. W pierwszym raporcie MOP dotyczącym pracowników domowych, zauważono 
również, że w regionie tym nie ma regulacji dla takiego zatrudnienia oraz, że warunki 
pracy są bardzo złe. 

„Ci, którzy mają pracę zarobkową w gospodarstwach domowych często mają 
długie godziny pracy, niskie płace, niewiele lub brak zabezpieczenia społecznego, brak 
wolnego czasu, złe warunki życia i naruszenie ich praw pracowniczych”, powiedziała 
Elizabeth Tinoco, dyrektor regionalna MOP dla Ameryki Łacińskiej. 

Region Ameryki Łacińskiej może być liderem, jeśli chodzi o ratyfikację Kon-
wencji nr 189 MOP dotyczącej pracowników domowych i dającej prawa pracownicze 
dotychczas niedostrzeganym przez prawo pracy pracownikom domowym, bowiem to 
Urugwaj ratyfikował ją jako pierwsze państwo na świecie w 2012 roku. Konwencja sta-
nowi, iż pracownicy domowi powinni mieć takie same podstawowe prawa, jak inni pra-
cownicy tzn.: rozsądne godziny pracy, przynajmniej jeden dzień wolny w tygodniu, 
prawo do wynagrodzenia w gotówce co najmniej raz w miesiącu, jasną informację 
o warunkach zatrudnienia, możliwość zrzeszania się czy zbiorowych negocjacji wyna-
grodzenia i warunków pracy. 

Według danych MOP, 19,6 milionów ludzi wykonuje odpłatnie prace domowe 
w Ameryce Łacińskiej, z czego ponad 90% to kobiety pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. 

Pracownicy domowi stanowią 7,5% wszystkich pracowników w Ameryce Łaciń-
skiej i na Karaibach, co plasuje ten region znacznie powyżej średniej światowej (1,2%). 
Odsetek ten jest znacznie wyższy niż w innych regionach świata: na Bliskim Wschodzie 
jest to 5,6%, w Afryce 1,4%, w Azji i Pacyfiku 1,2%, w krajach rozwiniętych 0,8%, 
a w Europie Wschodniej i w byłych republikach radzieckich 0,3%. 

Należy zaznaczyć, iż w ostatnich latach doszło do silnego wzrostu tego typu 
działalności zarobkowej w regionie Ameryki Łacińskiej z 10,5 milionów pracowników 
domowych w roku 1995 do 19,5 mln w 2010 roku. 

Nie bez znaczenia jest również efekt gospodarczy wynikający z funkcjonowania 
tego modelu zatrudnienia, ponieważ dochody z wynagrodzeń pracowników domowych 
stanowią aż 26,6 % ogółu dochodu pracowników w regionie, a współczynnik ten jest 
tylko wyższy na Bliskim Wschodzie – 31,8%. 

W Ameryce Łacińskiej 1,5 miliona mężczyzn zarobkowo podejmuje prace do-
mowe, co stanowi 1% wszystkich zatrudnionych mężczyzn w regionie i wyraźnie kon-
trastuje z ponad 17% ogółu zatrudnionych kobiet. Dane te odzwierciedlają wymiar płci 
w sektorze zatrudnienia domowego. Najbardziej rozpowszechnione jest podejmowanie 
tego typu prac w Argentynie, Brazylii, Chile, Meksyku, Paragwaju i Urugwaju. Najwię-
cej, bo ponad 7 mln pracowników domowych zatrudnionych jest w Brazylii. 
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PERU: WZROST GOSPODARCZY PRZYCZYNĄ WZROSTU IMIGRACJI ZAROBKOWEJ  

Peruwiańska gospodarka w 2012 roku odnotowała 6,29% realnego wzrostu PKB 
w ujęciu rocznym. Produkt krajowy brutto Peru zwiększał się przez 40 kolejnych mie-
sięcy do grudnia zeszłego roku i równocześnie rósł on trwale przez 14 lat, jak poinfor-
mował Narodowy Instytut Statystyczny i Informatyczny (Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática, INEI). 

Tylko w grudniu wzrost działalności produkcyjnej w tym kraju wyniósł 4,3%. 
Zjawisko to było napędzane przez krajową konsumpcję, głównie za sprawą sprzedaży 
nowych pojazdów. 

Sektor budowlany wzrósł o 15,17%, co zostało odzwierciedlone w wyższej kra-
jowej konsumpcji cementu, która osiągnęła przyrost 5,8% w wyniku budowy nowych 
mieszkań oraz centrów handlowych. Także w innych sektorach gospodarka peruwiań-
ska może pochwalić się wzrostem: handel 6,71%; transport 8,08%; usługi świadczone 
dla przedsiębiorstw 7,56%; restauracje i hotele 8,85%; rolnictwo 5,08%; finanse 
10,35%; przemysł 1,32%; górnictwo 2,15%; energia elektryczna i wodna 5,21%; rybo-
łówstwo 11,92%. 

Dobrze rozwijająca się gospodarka Peru, z jednym z najniższych poziomów in-
flacji w regionie, stała się zachętą do imigracji zarobkowej. Według raportu INEI w ro-
ku 2012 granicę tego państwa w celach zarobkowych przekroczyło blisko 42 tys. osób, 
czyli niemal 17% więcej niż w roku poprzednim. Zdaniem INEI najwięcej tego typu 
przyjezdnych pochodziło z Chile (16,4%), Kolumbii (14%) i Argentyny (12%). Na dal-
szych pozycjach znaleźli się obywatele Hiszpanii (7,6%), Boliwii (7%), Stanów Zjed-
noczonych (6,5%) i Brazylii (6%). W roku 2012 do Peru przyjechało prawie 3,5 mln 
obcokrajowców, z czego niemal połowę stanowili obywatele Chile. Ze wszystkich cu-
dzoziemców, którzy wjechali do Peru mężczyźni stanowili 53,3%, a kobiety 46,7%. In-
tensywny rozwój peruwiańskiego sektora wydobywczego i sektora usług może sprawić, 
iż w roku 2013 nastąpi dalszy wzrost imigracji zarobkowej w tym kraju. 

WENEZUELA : ZNACZNA DEWALUACJA BOLIWARA  

Władze Wenezueli 13 lutego br. obniżyły aż o 32% wartość narodowej waluty 
w stosunku do dolara amerykańskiego. Spowodowało to, że za jednego dolara wartego 
do tej pory 4,3 boliwara, obecnie płaci się 6,3 boliwara. Należy podkreślić, iż była to już 
piąta dewaluacja wenezuelskiej waluty, od czasu, kiedy w 2003 roku rząd Hugona 
Chaveza przejął kontrolę nad kursem waluty. Ostatnia taka zmiana nastąpiła w 2010 r.  

Zdaniem wenezuelskiego rządu decyzja w sprawie dewaluacji miała służyć po-
budzeniu gospodarki. Administracja Hugona Chaveza zakładała także, że w ten sposób 
zmniejszy się deficyt budżetowy szacowany w ubiegłym roku pomiędzy 7 a 15% PKB. 
Obniżenie wartości narodowej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego ma zwią-
zek z główną gałęzią wenezuelskiej gospodarki, sektorem naftowym, który jest źródłem 
aż 90% dewiz. Dzięki podjętej 8 lutego br. decyzji o dewaluacji wzrosną zyski z eks-
portu ropy naftowej, które podawane są w walucie amerykańskiej. 
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Decyzja o dewaluacji nie była dla ekonomistów żadnym zaskoczeniem, od dłuż-
szego już czasu oceniano bowiem, że narodowa waluta Wenezueli wyceniana jest zbyt 
wysoko. Podejmowane przez wenezuelski rząd działania zapobiegające odpływowi ob-
cej waluty z kraju spowodowały, że w Wenezueli dolary stały się towarem deficyto-
wym, a czarnorynkowa cena dolara stanowiła czterokrotność jego oficjalnego kursu. 

Pomimo faktu, że dewaluację boliwara pozytywnie ocenił amerykański bank 
Goldman Sachs posunięcie to ostro skrytykowała opozycja. „Ta dewaluacja nie wynika 
z kryzysu globalnego kapitalizmu. To skutek nieodpowiedzialności władz” – podkreślał 
Ramon Aveledo, lider opozycyjnej koalicji Demokratyczna Jedność. Z kolei Henrique 
Capriles Radonski, konkurent prezydenta Hugona Chaveza w poprzednich wyborach 
i Nicolasa Maduro w obecnych, na Tweeterze piętnował wenezuelski rząd za to, że 
„wydali pieniądze na kampanie wyborcze, korupcję i prezenty za granicą”. 

Zdaniem części ekonomistów decyzja z 8 lutego br. może stanowić cios dla we-
nezuelskiej gospodarki. Jak stwierdził Ali Rodríguez, były minister finansów, działanie 
to może spowodować wzrost inflacji. Należy przy tym podkreślić, że w ostatnich mie-
siącach inflacja wyniosła ponad 22%, co znacznie wykraczało poza wcześniejsze zało-
żenia budżetowe i plasowało Wenezuelę na niechlubnym pierwszym miejscu pod 
względem wysokości inflacji w Ameryce Południowej. Innym zagrożeniem jest to, że 
dewaluacja uczyni import jeszcze bardziej kosztownym, przy czym Wenezuela jest za-
leżna w znacznej części od importu żywności, samochodów, komputerów, urządzeń 
elektronicznych, telekomunikacyjnych, alkoholu i tytoniu. 

Dewaluacja może dotkliwie obniżyć standard życia obywateli. Bez zwiększenia 
płacy minimalnej, siła nabywcza Wenezuelczyków znacznie spadnie. Zapowiedzi eks-
pertów, spodziewających się również wzrostu cen importowanych towarów, spowodo-
wały masowe wykupywanie towarów ze sklepów, przede wszystkim sprzętu elektro-
nicznego. Oprócz niekorzystnego odbicia się na wskaźnikach importu, dewaluacja spo-
woduje niedobór sprowadzanych produktów.  

Zeszłoroczna kampania prezydencka skutkująca reelekcją Hugona Chaveza, sta-
nowiła znaczne obciążenie dla wenezuelskiego budżetu, gdyż przeznaczono wówczas 
duże środki na realizację programów społecznych. Wraz ze śmiercią Hugona Chaveza 
wielu ekspertów zastanawia się, czy nowo wybrany prezydent Wenezueli będzie konty-
nuował dotychczasowe, ambitne i zarazem kosztowne projekty walki z biedą w kraju 
oraz w zakresie polityki zagranicznej, jak m.in. Petrocaribe czy ALBA? 
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