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SYTUACJA GOSPODARCZA W REGIONIE  
(KWIECIE Ń – CZERWIEC ) 

WENEZUELA : PODWOJENIE WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ SPOSOBEM 

NA KRYZYS ? 

18 czerwca br. minister górnictwa naftowego Wenezueli Asdrúbal Chávez 
powiedział, że spodziewa się, że w 2019 roku jego kraj wyprodukuje sześć milio-
nów baryłek ropy naftowej. Biorący w obradach V Kongresu Paliw Ciekłych i Gazu 
w stanie Zulia, urzędnik oznajmił, że obecnie górna granica produkcji dziennej wy-
nosi trzy miliony baryłek ropy. Z kolei Alberto Held, prezes Izby Ropy Naftowej 
Wenezueli (Cámara Petrolera de Venezuela, CPV), powiedział, że do 2018 roku 
zwiększy się popyt na paliwa, zwłaszcza w takich krajach jak Chiny i Indie. 

Asdrúbal Chávez zapewnił, że zwiększenie wydobycia możliwe będzie 
z uwagi na modernizowanie infrastruktury wydobywczej i poinformował, że 15 lip-
ca br. rozpocznie się eksploatacja gazu na Morzu Karaibskim w polu Perla IV, na-
leżącym do bloku Cardon IV. 

Eksploatacja gazu ziemnego odbędzie się przy wsparciu włoskiej firmy 
ENI i hiszpańskiej firmy Repsol, co będzie stanowiło część planu „rozsiewania ro-
py” zainicjowanego przez zmarłego prezydenta Hugona Chaveza. 

Zauważając, że Wenezuela plasuje się na ósmym miejscu pod względem 
rezerw gazu ziemnego, minister podkreślił wol ę polityczną w sprawie troski o za-
soby naturalne i chęć, aby przysparzały one korzyści zwykłym ludziom. Wenezuela 
posiada jedne z największych rezerw ropy naftowej na świecie, głównie w tzw. Pa-
sie Orinoko. 

Zwiększenie wydobycia surowców naturalnych jest jedną z odpowiedzi 
rządu na pogarszający się kryzys w Wenezueli. Gospodarka kraju od 2013 roku po-
grążyła się w zapaści a obecnie stan rezerw walutowych odnotował najniższy po-
ziom w XXI wiecznej historii. Rezerwy walutowe spadły do poziomu 17,9 mld 
USD. Dodatkowo Wenezuela boryka się z brakami wielu produktów w sklepach, 
w kraju często brakuje żywności, leków, części samochodowych, sprzętu AGD. 
Konsekwencją tego jest fakt, że Wenezuelczycy spędzają średnio od 2 do 5 godzin 
tygodniowo w kolejkach, próbując kupić podstawowe produkty żywnościowe. Po-
nadto należy odnotować, że wenezuelski sektor spożywczy jest zadłużony u mię-
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dzynarodowych firm na ponad 1 mld USD. Sytuacja ta skłoniła rząd do podjęcia 
działań zmierzających w kierunku nacjonalizacji dystrybucji żywności. Obecnie 
szacuje się, iż rząd kontroluje około 50% dystrybucji żywności w kraju. 

Innym z rządowych rozwiązań poprawy sytuacji gospodarczej w Wenezue-
li jest uszczelnianie systemu podatkowego. W pierwszym kwartale 2015 roku We-
nezuela zwiększyła niemal dwukrotnie wpływy z podatków, jak się ocenia, dzięki 
pewnemu ożywieniu gospodarczemu, a także walce z oszustwami podatkowymi. 
Ponadto w listopadzie 2014 roku prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zatwierdził 
liczne podwyżki podatkowe, w tym m.in. zwiększając akcyzę od dóbr luksusowych 
z 10% do 15%. Jeszcze innym rozwiązaniem wenezuelskich władz jest decyzja 
o tym, iż Wenezuelczycy wyjeżdżający na zagranicę będą mieli zmniejszony limit 
do wydania za pomocą karty kredytowej. Jak się ocenia, rozwiązanie to umożliwi 
borykającej się z chronicznym niedoborem północnoamerykańskiej waluty Wene-
zueli zaoszczędzenie tylko do końca br. 2,8 mld USD. Należy przypomnieć, że 
w październiku i listopadzie br. Wenezuela będzie musiała dokonać spłaty 5,2 mld 
USD z tytułu zapadalności obligacji, a w kolejnych dwóch latach wymagalne staną 
się zobowiązania opiewające na kwotę 20,3 mld USD, co niemal równa się ze sta-
nem wenezuelskich rezerw walutowych. 

MEKSYK : WZROST WYDOBYCIA ROPY SZANSĄ NA BRAK KOLEJNYCH CI ĘĆ 

W BUDŻECIE? 

Bank Centralny Meksyku obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla 
swojej gospodarki ze względu na spadek światowych cen ropy naftowej. Prognoza 
tegorocznego wzrostu została zredukowana z 2,5-3,5% do 2-3%. W 2016 roku zaś 
meksykański produkt krajowy brutto ma wzrosnąć od 2,5% do 3,5%, co stanowi 
spadek w porównaniu do wcześniejszej prognozy szacowanej na 2,9-3,9%. Stopa 
inflacji w tym roku w Meksyku prawdopodobnie osiągnie poziom ponad 3%. Nale-
ży przypomnieć, że gospodarka tego kraju wzrosła w ubiegłym roku o 2,1%, znacz-
nie poniżej oficjalnego celu rządu, który prognozował wzrost gospodarczy na 3,9%. 

Z tego też powodu 1 lipca br. meksykańskie Ministerstwo Finansów 
(SHCP) zaproponowało zmniejszenie o 26% liczby programów budżetowych dla 
sektora publicznego ze względu na spadek dochodów z ropy naftowej. W doku-
mencie przedłożonym Izbie Deputowanych, SHCP zakłada zmniejszenie z 97 000 
istniejących programów w tym roku do 851 000 w 2016 roku. Według założeń, re-
gulacje te mają na celu dążenie do lepszej alokacji zasobów, zwiększenia efektyw-
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ności zarządzania i redukcji kosztów operacyjnych środków bezpieczeństwa. Prio-
rytetowo ma traktować się wsparcie dla programów społecznych i produkcyjnych, 
a także dla dalszego zwiększenia inwestycji w infrastrukturę. Dodatkowo dokument 
proponuje połączenie programów, w tym m.in. wsparcia żywnościowego (Apoyo 
Alimentario) i integracji społecznej (Prospera). 

Problemy gospodarcze Meksyku wynikają głównie ze spadku cen na świa-
towych rynkach głównego produktu eksportowego. Dlatego tak wielką wagę przy-
kłada się do tego, że w czerwcu br. meksykańska spółka Pemex poinformowała 
o odkryciu czterech nowych złóż ropy, które mają pozwolić na zwiększenie dzien-
nego wydobycia surowca o 10 proc. Łączną wielkość odkrytych złóż szacuje się na 
350 milionów baryłek. Zdaniem szefa Pemexu Emilio Lozoya, sprawa ta dotyczy 
złóż na szelfie kontynentalnym przy brzegach stanów Tabasco oraz Campeche w 
Zatoce Meksykańskiej. Szacuje się, że całkowita wielkość wydobycia z tych źródeł 
może dziennie wynosić 200 tysięcy baryłek ropy naftowej, a także 4,8 mln metrów 
sześciennych gazu ziemnego. Według Emilio Lozoya nowe pola naftowe są naj-
większym od 5 lat sukcesem spółki, a eksploatacja tych złóż może rozpocząć się 
w ciągu 16 miesięcy. W miejscu tym należy również zaznaczyć, że w początkach 
br. Pemex ogłosił, że wydobycie ropy naftowej w Meksyku spadło do poziomu 
z 1986 roku (2,41 mln baryłek dziennie), a w 2014 roku średni poziom wydobycia 
Pemexu wynosił 2,43 miliona baryłek dziennie, podczas gdy jeszcze dziesięć lat 
temu osiągnął on rekordowy poziom 3,38 miliona baryłek. 

Rząd prezydenta Enrique Peña Nieto ma ponadto zamiar zainwestowania 
prawie 9 mld euro w projekty energetyczne. Jak poinformował minister ds. energe-
tyki Pedro Joaquín Coldwell , zakłada się budowę sieci gazociągów o długości po-
nad 2300 km na terenie całego kraju. W 2018 roku ma zostać oddany do użytku ru-
rociąg o długości 800 km łączący portowe miasto Tuxpan w stanie Veracruz z mia-
stem Brownsville w stanie Teksas. Ponadto po stronie Stanów Zjednoczonych po-
wstanie 250 kilometrowy odcinek prowadzący do Zatoki Meksykańskiej. W pla-
nach przewiduje się również budowę nowych elektrowni i stacji przesyłowych. Co 
ważne, firmy do realizacji tych projektów mają zostać wyłonione w drodze przetar-
gów. 
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KOLUMBIA : ZDANIEM PRZEDSI ĘBIORCÓW DZIAŁANIA RZ ĄDU 

SĄ NIEWYSTARCZAJ ĄCE DLA POBUDZENIA GOSPODARKI  

Półtora miesiąca po tym jak w maju br. kolumbijski rząd uruchomił drugi 
plan zwiększenia wydajności i zatrudnienia (PIPE 2.0), coraz więcej osób zaczyna 
go kwestionować i twierdzić, że są to działania niewystarczające dla pobudzenia 
gospodarki. 

Pakiet zakłada inwestycje publiczne o wartości 16,8 bilionów peso (ok. 
6,3 miliarda USD), głównie w infrastrukturę (mieszkania, drogi, szkoły) i przewi-
duje, że stworzy 300 000 miejsc pracy w odpowiedzi na spowolnienie gospodarki 
narodowej. 

Jednym z zarzutów przedsiębiorców wysuwanych wobec rządu jest oskar-
żenie dotyczące, hamującego ich zdaniem przedsiębiorczość, nowego systemu po-
datkowego, który jest jednym z wcześniejszych działań rządu zmierzających 
w kierunku poprawy rentowności gospodarki państwa. Kolumbijski rząd zakłada 
w 2015 roku pozyskanie 2,1 miliarda USD przychodów z podatku majątkowego. 
W latach 2011-2015 liczba płatników podatku majątkowego zwiększyła się z ponad 
53 do ponad 88 tysięcy. Na początku br. rząd zreformował system podatkowy, 
w wyniku czego podatkiem obarczane są wszystkie dobra powyżej wartości 394 ty-
sięcy USD (ruchomymi stawkami od 0,125 do 1,5%). 

BRAZYLIA : INWESTOWANIE W INFRASTRUKTUR Ę SPOSOBEM NA ROZRUSZANIE 

GOSPODARKI? 

24 czerwca br. urzędnicy Banku Centralnego Brazylii oznajmili, że tego-
roczny wzrost gospodarczy Brazylii wyniesie 1,5% przy stopie inflacji na poziomie 
9%. Jest to minimalnie większy wzrost niż przewidywano wcześniej, lecz wypada 
wspomnieć, że jeszcze 5 lat temu brazylijska gospodarka rosła w tempie 7%. 

Jednym ze sposobów rządu Dilmy Rousseff na pobudzenie gospodarki jest 
ogłoszony 9 czerwca br. duży plan inwestycji w infrastrukturę na kwotę bliską 200 
mld reali (64 mld dolarów), z której przeszło jedna trzecia ma być zrealizowana do 
2018 roku. W owym planie zakłada się budowę 4,3 tysięcy kilometrów autostrad, 
nowych linii kolejowych, terminali portowych i lotniczych. Brazylijski rząd jest 
zdania, że może to powstrzymać przewidywany przez niektórych analityków spa-
dek PKB kraju w tym roku. Gdyby rzeczywiście doszło do zakładanego spadku 
oznaczałoby najgorszy wynik gospodarczy w przeciągu 25 lat. Jeżeli uda się rozs-
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trzygnąć pozytywnie wszystkie przetargi to w latach 2015-2018 zainwestowanych 
zostanie niemal 70 mld reali, a w kolejnych latach od 2019 roku miałaby to być 
kwota około 130 miliardów. Plan ten stanowi uzupełnienie programu inwestycji 
w logistykę ogłoszonego przez rząd Dilmy Rousseff w 2012 roku, który opiewał na 
kwotę ponad 200 miliardów reali. 

Ze względu na prowadzoną przez administrację Dilmy Rousseff politykę 
ograniczenia wydatków i deficytu budżetowego zaznacza się, że stający do przetar-
gów będą mieli mniejszy niż wcześniej dostęp do finansowania z banków pań-
stwowych, jednakże przewiduje się, że środki na inwestycje pozyskają oni częścio-
wo z prywatnych źródeł. Już dziś wiadomo, że Chiny planują w ciągu kilkunastu lat 
zainwestować w modernizacją brazylijskiej infrastruktury gigantyczną sumę 
50 miliardów USD. 

W założeniach rządu powrót do większego wzrostu gospodarczego będzie 
zależał od wysokości inwestycji, a podjęte przez niego działania „mają na celu po-
prawienie konkurencyjności wraz z efektywnym transportem produkcji rolnej 
i zmniejszeniem kosztów logistycznych w przemyśle”. Zdaniem analityków, przy-
jęcie przez rząd owego planu ma za zadanie zwiększyć popularność prezydent Dil-
my Rousseff, która spadła w ostatnim czasie ze względu na skandal korupcyjny 
w państwowym koncernie naftowym Petrobras, wzrastającą inflację oraz cięcia bu-
dżetowe. 

W ramach programu tegorocznych cięć budżetowych Brazylijski Kongres 
uchwalił m.in. ustawy zakładające ograniczenie udzielania zasiłków bezrobotnym, 
a także eliminowania nadużyć w roszczeniach emerytalnych. Należy pokreślić, że 
działania te spotkały się z dużym sprzeciwem związków zawodowych. Dodatkowo 
ograniczenie wydatków dotyczy również zmniejszania liczby urzędników czy 
zmniejszenia ich płac, jak również znacznego zredukowania budżetu inwestycyjne-
go brazylijskiego ministerstwa obrony. 
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