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SYTUACJA GOSPODARCZA W REGIONIE  
(KWIECIE Ń – CZERWIEC  2013 R.) 

BRAZYLIA : ROBERTO AZEVEDO DYREKTOREM GENERALNYM WTO 

Brazylijski ekonomista i dyplomata, Roberto Azevedo, zostanie kolejnym dyrek-
torem generalnym Światowej Organizacji Handlu. Po raz pierwszy na czele tej organi-
zacji stanie osoba z Ameryki Łacińskiej, oraz reprezentant państw grupy BRICS. Pod-
czas procesu rekrutacyjnego Brazylijczyk pokonał m.in. Herminia Blanco, byłego mini-
stra handlu Meksyku. Zwycięstwo Azevedo zostało oficjalnie ogłoszone 8 maja oraz 
potwierdzone na spotkaniu WTO z 14 maja br. 

Roberto Azevedo pracował w brazylijskiej służbie dyplomatycznej od 1984 roku 
i od tego czasu zgromadził ogromne doświadczenie w sprawach gospodarczych i mię-
dzynarodowej polityki handlowej. W latach 2006-2008 sprawował funkcję wiceministra 
gospodarki i spraw technologicznych, a od 2008 roku był stałym przedstawicielem Bra-
zylii przy WTO w Genewie. Był głównym brazylijskim negocjatorem Rundy Doha, jak 
również nadzorował negocjacje handlowe MERCOSUR z państwami i ugrupowaniami 
spoza Ameryki Łacińskiej. 

Roberto Azevedo dał się poznać jako dyplomata sprawnie broniący interesów 
gospodarczych swego kraju. Sprzeciwiał się północnoamerykańskim subwencjom na 
bawełnę, jak i unijnym subwencjom na cukier. Wielokrotnie odpierał w imieniu Brazy-
lii zarzuty o protekcjonizm w handlu międzynarodowym. Jednak ubiegając się o stano-
wisko dyrektora generalnego WTO, zapewniał o swojej bezstronności. Jego zdaniem 
jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed Światową Organizacją Handlu 
jest wznowienie rozmów o liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha, wciąż niezakoń-
czonych pomimo 10 lat negocjacji. 

1 września br. Roberto Azevedo zastąpi dotychczasowego dyrektora generalnego 
WTO Pascala Lamy’ego. Francuz Pascal Lamy sprawował tę funkcję przez dwie cztero-
letnie kadencje w latach 2005-2013. 

BRAZYLIA : UMORZY LUB ZRESTRUKTURYZUJE DŁUGI PA ŃSTW AFRYKA ŃSKICH  

W czasie XXI szczytu Unii Afrykańskiej w Etiopii trwającego w dniach 19-27 
maja br. prezydent Brazylii, Dilma Rousseff, ogłosiła, że umorzy bądź zrestrukturyzuje 
wierzytelności 12 państw afrykańskich warte 900 mln USD. 

Według słów Thomasa Traumanna, rzecznika rządu Brazylii „prawie cała pomoc 
zostanie umorzona”. Stwierdził ponadto, że „utrzymanie dobrych stosunków z Afryką 
jest wpisane w strategię polityki zagranicznej Brazylii”. Większość anulowanego zadłu-
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żenia stanowią zobowiązania zaciągnięte przez państwa afrykańskie w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku i były one już wielokrotnie renegocjowane. 

Brazylia w ostatnich latach coraz intensywniej zwiększa swoją aktywność w Af-
ryce, dostrzegając jej potencjał. Przypomnieć w tym miejscu należy wypowiedziane kil-
ka lat temu słowa byłego prezydenta tego kraju, Luiza Inácia Luli da Silvy:  

Brazylia nie przyjeżdża do Afryki, by odpokutować winy kolonialnej przeszłości. My tak-
że nie postrzegamy Afryki jako rozległego rezerwatu naturalnych bogactw, które mają 
być wyeksploatowane. Brazylia chce być partnerem dla projektów rozwojowych. Chcemy 
dzielić się doświadczeniami i wnioskami, zjednoczyć nasze wysiłki i potencjał. 

Brazylia chcąc umacniać swoje więzi z Afryką zdaje się podążać za słowami 
prezydenta Luli i podejmuje coraz bardziej zdecydowane kroki. 

Najbardziej zadłużone wobec Brazylii państwa afrykańskie to: Republika Konga 
(352 mln USD długu), Tanzania (237 mln USD) oraz Zambia (113,4 mln USD). Bra-
zylia zrestrukturyzuje, bądź umorzy również długi następujących dziewięciu państw: 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Gabonu, Republiki Gwinei, Gwinei Bissau, Mauretanii, 
Demokratycznej Republiki Konga, Wyspy Świętego Tomasza i Książęcej, Senegalu 
i Sudanu. 

PERU: WŚRÓD GOSPODAREK NAJMNIEJ NARA ŻONYCH NA WYCOFANIE KAPITAŁU  

Według raportu przygotowanego przez bank inwestycyjny Morgan Stanley, Peru 
znajduje się na liście krajów najmniej, prócz Chin, Izraela i Rosji narażonych na wyco-
fywanie się kapitału zagranicznego. Raport wyjaśnia, że stopy procentowe rosną w gos-
podarkach rozwiniętych, przez co wielu inwestorów szuka okazji w gospodarkach 
wschodzących, by w przyszłości powrócić do światowych centrów finansowych. 

Sytuacja ta wpłynie na gospodarki takich państw, jak Brazylia, Meksyk, Repu-
blika Południowej Afryki, Turcja i Ukraina, które są najbardziej narażone na wycofanie 
kapitału. Do państw zagrożonych ucieczką kapitału zagranicznego bank Morgan Stan-
ley zalicza również Argentynę, Węgry, Indonezję i Polskę. W mniejszym stopniu pro-
blem ten stanowić może również niebezpieczeństwo dla gospodarki Chile, Kolumbii, 
Korei, Indii, Malezji, Czech i Tajlandii. 

Dla tej analizy, bank użył zestawu wskaźników napływu kapitału portfelowego, 
struktury krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego jako procentu Produktu Krajo-
wego Brutto (PKB) i rezerw walutowych. W raporcie uwzględniono rachunek bieżący 
bilansu płatniczego, napływ inwestycji zagranicznych, wynik rachunków fiskalnych 
i wskaźników ryzyka kredytowego państwa. 
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REGION : PRACOWNICY OSIĄGAJĄ CORAZ LEPSZĄ RÓWNOWAGĘ 

MI ĘDZY  ŻYCIEM  ZAWODOWYM A OSOBISTYM  

Coraz więcej osób w Ameryce Łacińskiej zajmujących się działalnością gospo-
darczą deklaruje, iż poprawiła się ich równowaga między pracą a życiem osobistym 
(Work – Life Balance). Pomimo że pracują ciężej niż kiedykolwiek wcześniej, lubią 
swoją pracę, a większość z nich uważa, że ma wystarczająco dużo czasu, by spędzać go 
w domu, bądź też rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Wskaźnik ten opiera się na 
odpowiedziach dotyczących satysfakcji z pracy i opiniach respondentów na temat ich 
ogólnej równowagi między życiem zawodowym a osobistym w odniesieniu do takich 
danych, jak godziny pracy i czas dojazdu do niej. Badanie objęło swoim zasięgiem 
26 000 pracowników z prawie 90 krajów.  

Według najnowszego sondażu firmy Regus pod względem wskaźnika równowa-
gi pomiędzy pracą a życiem osobistym Kolumbia zajmuje pierwsze miejsce w Ameryce 
Łacińskiej z 152 punktami, a następnie Meksyk (149), kraje Ameryki Środkowej (144), 
Chile (142), Peru (137), Brazylia (137), Argentyna (126) i Ekwador (125). W tym miej-
scu dla porównania należy dodać, iż w tym samym badaniu obecny wskaźnik dla Polski 
wynosi 136, przy czym światowa średnia plasuje się na poziomie 124. Państwa latyno-
amerykańskie, nie wymienione wyżej, według tego wskaźnika znajdują się na równi 
bądź poniżej średniej światowej. 

Przykładowo 84% pracowników w Peru według tych badań jest zadowolonych 
bardziej ze swojej pracy niż w 2012 r., a 89% pracodawców uważa, że ich wydajność 
wzrosła od ubiegłego roku, co potwierdza związek między właściwą równowagą w ży-
ciu zawodowym i osobistym a zwiększoną efektywnością. 

 Zdaniem autorów ich wyniki badań udowadniają związek pomiędzy efektywno-
ścią a lepszym i bardziej elastycznym stylem życia, który może się stać pewnym zna-
kiem dla przedsiębiorstw, aby przyjrzały się swoim praktykom związanym z metodami 
pracy. 

WENEZUELA : BRAKI ZAOPATRZENIOWE W SKLEPACH  

 W wenezuelskich sklepach od dłuższego czasu brakuje podstawowych produk-
tów spożywczych takich jak cukier, mąka, mięso i mleko. W maju i czerwcu br. kryzys 
pogłębił się, ponieważ zabrakło również papieru toaletowego. Socjalistyczny rząd pre-
zydenta Nicolasa Maduro obarcza za ten stan rzeczy opozycję i dziennikarzy, którzy za-
chęcają oni obywateli do większego zużywania tego produktu niż zwykle. 

 Skala niedoboru papieru toaletowego w czerwcu spowodowała, iż zaostrzono 
nawet dotychczasowe ograniczenia w zakupie tego produktu, z czterech rolek na osobę 
do jednej na rodzinę. Interwencyjne sprowadzenie 50 mln rolek w maju wystarczyło je-
dynie na dwa tygodnie i papieru toaletowego znów brakuje. Ludzie godzinami czekają 
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w kolejkach na dostawę podstawowych produktów, która muszą być chronione przez 
wojsko, z kolei dla większej przejrzystości w niektórych sklepach wprowadzono nume-
rację klientów (znaki z numerem w kolejce na przedramieniu). 

Ekonomiści są zdania, że braki zaopatrzeniowe w Wenezueli są rezultatem kon-
trolowanych cen, mających zapewnić powszechną dostępność podstawowych artyku-
łów, jak również kontroli dewiz wprowadzonej przez rząd. Część ekspertów twierdzi, iż 
problem ten się jeszcze pogłębi w kolejnych miesiącach. 

Prezydent Nicolas Maduro oznajmił, że za braki zaopatrzenia odpowiadają siły 
antyrządowe, w tym prywatny sektor gospodarki, próbując w ten sposób zdestabilizo-
wać Wenezuelę. W kraju o największych na świecie złożach ropy naftowej, brakuje 
prócz papieru toaletowego również pasty do zębów, mydła i szamponu. Ze względu na 
napiętą sytuację wenezuelskiemu rządowi pomoc zaoferowała Boliwia. Prezydent Evo 
Morales obiecał wysłać część z potrzebnych towarów. 

Innym problemem wenezuelskiej gospodarki jest brak dewiz, który spowodował 
zawieszenie importu surowców, maszyn i urządzeń oraz części zamiennych dla firm 
wenezuelskich, przez co te pracują tylko na część mocy. Minister finansów, Nelson Me-
rentes, oznajmił, że rząd dotychczas zapewnił zapotrzebowanie prawie 1,5 tys. małym 
i średnim przedsiębiorstwom na dolary amerykańskie, a w chwili obecnej jest w trakcie 
rozpatrywania wniosków większych firm. 
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