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Cele i kierunki polityki ekonomicznej w Meksyku 

Aims and Directions of the Economic Policy in Mexico

A nalizując przebieg i realizację celów polityki ekonomicznej w M e
ksyku od drugiej wojny światowej po dzień dzisiejszy m ożna mówić, że była 
ona ukierunkow ana na uprzemysłowienie kraju. W procesie tym  upatryw ano  
możliwość przyspieszenia procesów rozwojowych, zmian w stru k tu rze  gospo
d ark i zdom inowanej przez sektor rolny i uzależnionej od jego cyklicznego 
rozw oju, łagodzenia dysproporcji w rozwoju regionalnym , osiąganie bardziej 
spraw iedliw ego podziału dochodu narodowego i zw iązania gospodarki me
ksykańskiej ze św iatow ą. Industrializację kraju realizowano przy zastosow a
niu dwóch koncepcji rozwoju. P ierw sza orientow ała gospodarkę na rynek 
w ew nętrzny i reprezentow ała strateg ię  substy tucji dóbr i usług im portow a
nych (la ta  1939-1976), zaś d ruga ukierunkowała ją  na rynek zew nętrzny i 
silne zdynam izow anie rozwoju sek tora eksportowego (od 1976 r. do dn ia 
dzisiejszego).

Realizow any w latach  1939-1976 proces industrializacji M eksyku 
m ożna podzielić n a  trzy  etapy  sprow adzające się do:

1) su b sty tu c ji konsum pcyjnych dóbr im portow anych (la ta  1939-1960),
2) su b sty tu c ji im portow anych półfabrykatów  i dóbr konsum pcyjnych 

( la ta  1960-1970),
3) su b sty tu c ji im portow anych dóbr kapitałowych i półfabrykatów  oraz 

napędzen ia eksportu  produktów  przetw órczych (la ta  1970-1976).
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W pierw szym  etapie industrializacji (1939-1960) o tem pie w zrostu 
p roduktu  wewnętrznego (b ru tto  - 6% średnio rocznie) decydował sek tor 
rolny (wzrost o 7,4% średnio rocznie). W ysoka dynam ika sek to ra  rolnego 
była efektem zielonej rewolucji opartej na wielkich inw estycjach m elioracyj
nych, stosowaniu ziaren wysoko w ydajnych, naw'ozow sztucznych i m echa
nizacji. Okres prosperity  sektora rolnego zakończył się w 1965 r. im portem  
produktów  rolniczych, choć dodatn i bilans handlowy w ty m  sektorze u trzy 
mywał się do 1980 r.

Dynam iczny rozwój sek tora rolnego w* la tach  1939-1960 był wyko
rzystany  dla finansow ania procesu industrializacji. W ty m  okresie sek
to r rolny spełniał zadania sprow adzające się m .in. do w yżyw ienia szybko 
pow iększająrej się ludności miejskiej, dostarczan ia  surowców i siły roboczej 
d la przem ysłu, napędzania eksportu. Ponoszone przez sektor rolny koszty 
uprzem ysłow ienia kraju były zawyżane przez realizację kosztownej formy 
industria lizacji.1 Znajdowało to odzwierciedlenie wr koncentracji działalności 
przemysłowej w kilku m etropoliach, im porcie nowoczesnej i jednocześnie ka
pitałochłonnej technologii, pasywnej roli przem ysłu krajow ego w hand lu  za
granicznym .

Stosow ana w pierwszym  etap ie industrializacji M eksyku polityka 
fiskalna, finansowa, m onetarna i handlow a były korzystne d la ekspansji 
działalności przemysłowej, preferującej początkowro przem ysł lekki, poz'niej 
przemysły podstaw ow e i strateg iczne. Ulgi podatkow e d la  przedsiębiorstw ' 
realizujących popieraną produkcję, m niejsze staw ki celne n a  im portow ane 
surowce, m aszyny i sprzęt d la  przedsiębiorstw  przetw órczych, subsyd ia na 
inwestycje i m inim alna stopa oprocentow ania kredytów  - w szystko to w' su
mie zdynam izowało proces akum ulacji i przyciągnęło kapitał zagraniczny. 
Jednakże efekty te były w dużej m ierze osiągane kosztem  dyskrym inacji 
celówr społecznych, związanych z podziałem  dochodu narodow ego, rozsze
rzaniem  rynku w ew nętrznego czy zrównow ażonym  rozw ojem  regionalnym . 
Towarzyszyła tem u wysoka inflacja, k tó ra  pociągnęła trzy k ro tn ą  dew aluację 
peso. Zjawisko inflacji trak tow ano jako  wówczas pożądane, bo um ożliw iające 
proces industrializacji, przy zachowaniu wysokiego tem p a  w 'zrostu gospodar
czego.

W ażnym elem entem  w rozwoju gospodarczym  M eksyku w la tach  
1939-1960 była polityka w ydatków  sek to ra  publicznego. S ektor ten  przej
mował stopniowo coraz więcej gałęzi o znaczącej roli d la rozw oju kraju  (np. 
przem ysł naftow y, elektryczny, m etalowy, chemiczny, koleje, n iek tóre banki)

i H. Singer: Problems of industrialization of under developed countries UNESCO 
Social Change and Economic Development, Leiden 1953, s. 157-163.
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bądź był w nich pow ażnym  udziałowcem (np. w petrochem ii, lotnictw ie, ga
zow nictw ie). Od 19-50 r. udział inwestycji publicznych w globalnych u trzy 
m ywał się mniej więcej na poziomie 40%, zaś w ydatki globalne rzędu nie 
przekraczały 11% dochodu narodowego. Źródłem ich finansow ania były w 
3 /4  dochody fiskalne, w pozostałej części kredyty wewnętrzne i zewnętrzne. 
Inw estycje publiczne nie miały jednak  wyraźnego charakteru  inflacyjnego.2 
D ochody fiskalne, pochodzące z opodatkow ania były niskie (ok. 9% produk tu  
w ew nętrznego b ru tto  w 1960 r.) i nie obciążały gospodarki m eksykańskiej. 
F inansow anie rozwoju z własnych oszczędności państw a m eksykańskiego po
zwoliło u trzym ać um iarkowany stopień zadłużenia publicznego (jego wzrost 
sięgał w ty m  czasie 10% oszczędności netto  w M eksyku).3

N a la ta  1958-1970 przypada okres stabilizacji rozwoju gospodarki 
m eksykańskiej. Cele polityki ekonomicznej nadal koncentrowały się na in
dustria lizac ji k ra ju . D la jej przyspieszenia skierowano poważne środki na 
rozwój in fra stru k tu ry  technicznej, stosowano niskie oprocentow anie kre
dytów  w przypadku podejm ow ania pożądanej produkcji przemysłowej, 
rozw inięto liczne przywileje polityki fiskalnej itp. Polityka ekonom iczna byta 
w tym  czasie również nastaw iona na uzyskanie wysokiego tem pa w zrostu go
spodarczego, zaham ow anie inflacji, powiększenie stopy oszczędności i inwe
stycji, w zrost w ydajności pracy i płac realnych oraz u trzym anie sztyw nego 
kursu  walutowego.

W la tach  1960-1970 stopa w zrostu produk tu  w ew nętrznego b ru tto  
w ynosiła 7% średnio rocznie. Inflacja była m niejsza niż w okresie poprze
dnim  (w zrost o 2,4% średnio rocznie), choć wyższa od notow anej wówczas 
w S tanach  Zjednoczonych. Ponieważ kurs peso-dolar utrzym yw ał się na nie
zm ienionym  poziomie, w w arunkach przewagi handlowej M eksyku ze S ta
n am i Zjednoczonym i doprowadziło to do rewaluacji peso i różnych form n a 
cisku zm ierzających do zwiększania protekcjonizm u państwowego, zwłaszcza 
w przem yśle.

R ew aluacja peso w stosunku do dolara silnie dotknęła eksport, k tóry  
w la tach  sześćdziesiątych objęty był specjalną stopą oprocentow ania kre
dytow ego. Zaham ow anie wzrostu eksportu było rówrnoznaczne z traceniem  
przez M eksyk rynków zew nętrznych. Przy wyższej dynam ice im portu  (7% 
średnio  rocznie w latach  1960-1970), niż eksportu (5%) i rosnącym  deficycie 
budżetow ym  (z 0,5% w stosunku do produk tu  wewnętrznego b ru tto  w 1960

2W. Raymond Goldsmith: The Financial Development in Mexico, Paris, Deve
lopment Center of the Organization for Economic Cooperation and Development, 
1966, s. 37

3Dane MFW; inflacja w Stanach Zjednoczonych sięgała 1,5% średnio rocznie.
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r. do 6,7% w 1970 r.) gospodarka m eksykańska była zm uszona oprzeć się n a  
zadłużeniu zew nętrznym  (14,5% średnio rocznie) i na wpływach z tu ry sty k i 
zagranicznej (15,3% średnio rocznie).

U progu lat siedem dziesiątych Meksyk należał do krajów  o dynam icz
nie rozwijającej się gospodarce, silnym  system ie m onetarnym  i ustabilizo
wanej sytuacji politycznej. Świadczyło to o popraw ności funkcjonow ania 
mechanizmów w zrostu gospodarczego. O dm ienna ocena dotyczyła m echa
nizmów dystrybucji, które były ’’stęp ione” . O znaczało to, że in stru m en ty  po
lityki ekonomicznej pozwoliły osiągnąć wzrost gospodarczy, ale jednocześnie 
doprowadziły do p o w itan ia  głębokich problem ów stru k tu ra ln y ch . W konse
kwencji gospodarka stanęła  przed brakiem  możliwości kontynuow ania przy
spieszonego rozwoju. Zadecydowały o tym  również inne zjaw iska jak : dekapi
talizacja sek tora rolnego, k tóry  w związku z ty m  nie mógł ju ż  spełnić funkcji 
finansow ania industrializacji kraju ; silne dysproporcje w podziale dochodu 
narodowego; głębokie zróżnicowania w rozwoju regionalnym  na  korzyść ob
szarów skupiających m etropolie m iejsko-przemysłowe; rosnące ograniczenia 
finansowe państw a; zakłócenia w system ie m onetarnym . N iew ydolność go
spodark i i p ro test społeczny narzuciły konieczność zm ian w s tra teg ii rozw o
jowej i modelu gospodarczym  państw a.

Nowe kierunki polityki ekonomicznej w la tach  1971-1976 znalazły wy
raz w zwiększeniu aktyw nej roli państw a w procesach rozwojowych (w zrost 
integracji w działalność produkcyjną oraz d y strybucję  d ó b r i usług), przy 
jednoczesnym  tw orzeniu korzystnych w arunków  przez państw o  d la  ak u m u 
lacji p ryw atnej. Uruchom ione m echanizm y dystrybucji m iały n a  celu po 
lepszenie warunków życia najsłabszych w arstw  społeczeństw a i likw idacji w 
tym  zakresie dysproporcji. Zwiększono udział w ydatków  publicznych w p ro 
dukcie w ew nętrznym  b ru tto  (z 26,8% w' 1971 r. do 39,6% w 1976 r.). Blisko 
połowę wydatków budżetow ych przeznaczono na rozwój przem ysłu energe
tycznego i realizację program ów  socjalnych (edukację n arodow ą, ochronę 
zdrow ia, budow nictw o mieszkaniowe, wyżywienie ludności).4

L ata  1971-1976 charak teryzu je zjawisko pogłębiającej się inflacji, w 
znacznym  stopniu  popieranej przez państw o. Jej bowiem  przeciw ieństw em  
mogła być tylko recesja, k tó ra  w ym agała zabiegu o rtodoksy jno- m onetary- 
stycznego d la  zaham ow ania w zrostu cen.

Zjawisko inflacji wywoływał pow iększający się deficyt budżetow y 
(z 2,5% w 1971 r. do 7,4% w 1976 r.), jak o  skutek  po lityk i cen i 
usług państw ow ych, k tó rą  cechował przepływ  do tac ji państw ow ych do

4Dane Ministerstwa Programowania i Budżetowania: Informacion Economica i 
Social Basica, vol I, nr 3, Mexico 1977.
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przedsiębiorstw  pryw atnych oraz wzrost wydatków budżetow ych. Deficyt 
ten  był finansow any z kredytów  wewnętrznych i zew nętrznych.5 Inflację po
wodowało też zwiększenie siły nabywczej klas pracujących, którem u odpo
w iadał w zrost cen. Początkow o, tj. do r. 1973, wzrost cen byt efektem  infla
cji im portow anej. Zakłócenia w system ie m onetarnym  św iata oraz inflacja 
m iędzynarodow a przeszły poprzez handel zagraniczny na gospodarkę me
ksykańską. Od 1974 r. inflację pogłębiały inne czynniki, jak  brak podaży 
w ew nętrznej w skutek nakręconego popytu  przez dynam icznie rosnące wy
d a tk i budżetow e państw a, wzrost stopy procentow ej, wzrost podatków  
pośrednich ifcp.

W w arunkach inflacji szczególnie dynam iczna była polityka inwesty
cy jna p ań stw a (w zrost inwestycji wyraźnie przewyższał wzrost p roduk tu  
w ew nętrznego b ru tto ). Kierunki inwestow ania dotyczyły przede w szystkim  
podstaw ow ych gałęzi przem ysłu (energetyki, m etalurgii, petrochem ii) oraz 
ro ln ictw a i zw iązanych z nim  przemysłów (np. produkcji nawozów sztucz
nych).

Rok 1976 przyniósł zm ianę m odelu gospodarki m eksykańskiej. Zakładał 
on rozwój zm ierzający do podniesienia zewnętrznej rangi państw a, głównie 
poprzez zdobycie bardziej liczącej się pozycji w m iędzynarodow ym  podziale 
pracy. Pod  k ą tem  dynam iki w zrostu i sposobów w ykorzystania in s tru 
mentów' polityk i ekonomicznej państw a, w realizacji przyjętego m odelu 
w yróżnić m ożna dw a e tap y  przypadające na lata:

1) 1976-1981, pokryw ające się z wysoką dynamika, wzrostu gospodar
czego i zadłużenia zew nętrznego oraz szybko w zrastającym  eksportem  ropy 
naftow ej;

2) 1982-1988, cechujące się załam aniem  w zrostu, stagnacją  i inflacją 
gospodarczą.

Obserw owany w latach  1976-1981 wysoki wzrost gospodarczy (o 7.4% 
średnio  rocznie) je s t w znacznej mierze pochodną zwiększonego udziału 
p ań stw a w życiu gospodarczym  kraju . Rośnie udział w ydatków  sek to ra  pu
blicznego w produkcie w ew nętrznym  b ru tto  (w 1981 r. do 47% ),6 k tóre są 
finansow ane z kredytów  wew nętrznych i zewnętrznych. Przyniosło to w zrost 
zad łużen ia zew nętrznego sektora publicznego z 19,6 mld dolarów w 1976 r. 
do  52,9 m ld doł w 1981 r. 7 S padają w ydatki państw a na cele socjalne (do 
14,6% w 1981 r .) .8

5 Ibid. s. 45-51.
6 Dane SPP.: Sistema de Cuentas Nacionałes de Mexico.
7Nacional Financiers la Economia Mexicana en Cifras. Edicion 1988.
#Ibidem.
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Polityka ekonom iczna państw a w latach  1976-1981 koncentrow ała się 
na realizacji sektorowych i regionalnych priorytetów  rozwoju. W działalności 
przemysłowej ze szczególnych przywilejów (ulg fiskalnych, specjalnych s ta 
wek celnych, niższych stóp procentow ych, kredytów  itp .) korzystały branże 
agroprzemysłowe, produkcja eksportow a dóbr kapitałow ych i przetw orzo
nych. W sektorze rolnym  kładziono nacisk na zagospodarow anie nowych 
ziem upraw nych, wyposażenie rolnictw a w urządzenia in fra stru k tu ry , sprzęt, 
m aszyny, bazę m agazynow ą i przetw órczą. W rozwoju regionalnym  głównym 
punktem  zainteresow ania było zaham ow anie nadm iernego rozwoju m iasta  
M eksyku. Efekty tych działań zostały pom niejszone przez n iedosta teczną 
dyscyplinę w w ykorzystaniu środków budżetow ych oraz błędne decyzje w 
polityce m onetarnej i handlowej. Korzyści eksportow e zostały w znacznej 
m ierze zniwelowane wskutek odroczenia w 1980 r. p rzy stąp ien ia  M eksyku 
do G A TT-u.

W latach 1976-1981 rośnie niekontrolow ana inflacja (średnio rocznie o 
24,6%) i spada ją  płace realne (o 30%). Pogłębiają się dysproporcje w podziale 
dochodu narodowego. B łędna polityka m o n etarn a  przejaw iające się m .in. w 
sztyw nym  kursie walutow ym , doprow adza do spekulacji finansowej. L ibera
lizacja handlu zagranicznego, dynam iczny eksport ropy naftow ej i n iektóre 
gałęzie przemysłu przetwórczego nie wpłynęły na popraw ę bilansu  handlo
wego kraju , który był ujemny. Powodem tego było niedostosow anie po lityki 
m onetarnej do kursu walutowego. Przyniosło to rew aiuację peso i w zrost 
im portu .

Tak więc m ożna mówić o wysokiej cenie sukcesów gospodarczych 
M eksyku w latach  1976-1981. Efekty te , w postaci szybkiego w zrostu  go
spodarczego, pow stan ia silnej bazy energetycznej, oparte j na  ropie nafto
wej, rozwoju prestiżow ych sektorów  i branż gospodarczych, zostały oku
pione niezwykle tru d n ą , bo nie notow aną w historii gospodarczej M eksyku, 
sy tu ac ją  finansową. W ystąpiły deficyty w system ie fiskalnym , handlow ym  i 
płatniczym . Znaczne zadłużenie zew nętrzne i jego obsługa doprow adziły do 
kryzysu finansowego, co z kolei przyniosło stan  stagnacji inflacyjnej.

W la tach  1982-1988 gospodarkę m eksykańską charak tery zu je  stagni- 
flacja oraz obniżenie poziom u konsum pcji i inw estycji. P ro d u k t w ew nętrzny 
b ru tto  w zrastał tylko o 1,5% średnio rocznie. Cele polityk i ekonom icz
nej były nastaw ione na łagodzenie silnych zaburzeń socjo-ekonom icznych. 
Zmierzały również do zew nętrznego o tw arcia  gospodarki m eksykańskiej, po
przez rozwój produkcji eksportow ej i zm iany w jej s tru k tu rze . D ziałania 
w ew nętrzne polityki koncentrowały się na porządkow aniu  gospodark i (zm niej
szeniu inflacji, stabilizow aniu kursu w alutow ego, odzyskaniu  zdolności wzro-



stowej na innych podstaw ach itp .) i przeprow adzeniu pożądanych zm ian 
stru k tu ra ln y ch  (m .in. w podziale produktu  narodowego, aparacie w ytw ór
czym , życiu społecznym  i gospodarczym  kraju , system ie ekonomii m iesza
nej). Na mocy ustaw y z dnia 5 stycznia 1983 r. kierowanie gospodarką 
narodow ą oparto  na system ie planow ania.9 Umożliwiło to lepsze koordy
nowanie działań polityki ekonomicznej państw a.

W la tach  osiem dziesiątych jednym  z głównych kierunków polityki 
ekonom icznej było ograniczenie partycypacji państw a w życiu gospodar
czym  do tzw . działalności strategicznych i priorytetow ych. W płynęło to  na 
zwiększenie efektywności produkcji i poprawę s tanu  finansów publicznych. 
Silnie ograniczono w ydatki budżetowe, głównie poprzez zaham ow anie, a na
w et redukcję za trudn ien ia  w sektorze publicznym . Zaham owano wzrost in
flacji ze 120% w 1982 r. do ok. 15% w 1988 r. W tym  celu przeprow adzono 
zabieg finansow o-m onetarystyczny i wprowadzono tzw. ” pakt solidarności 
ekonom icznej” (zerowe podnoszenie cen dóbr i usług przy 3-procentow ym  
wzroście p łac). Pełny sukces na tym  odcinku ograniczyły dwa w ydarzenia, 
k tóre ugodziły w gospodarkę m eksykańską, tj. trzęsienie ziemi w 1985 r. oraz 
gw ałtow ny spadek cen ropy naftowej w 1986 r.

W w arunkach stagnacji i pogłębiających się trudności gospodarczych 
obserw uje się wyraz'ne ożywienie w handlu zagranicznym . W zrost eksportu  
osiągnięto  nie tylko w wyniku rozwijania szeregu przywilejów i u łatw ień w 
tej dziedzinie, lecz także w skutek kształtow ania korzystnych zm ian w jego 
s tru k tu rze . Odzwierciedlało to spadek udziału ropy naftow ej z 63% do 32% 
na korzyść produktów  przemysłu przetwórczego z 16% do 62% .10

W la tach  osiem dziesiątych państw o meksykańskie prowadziło politykę 
"dobrego  p ła tn ik a” wobec wierzycieli zagranicznych. Stosowane w tym  celu 
zabiegi, sprow adzające się głównie do dopasow ania polityki finansowej i mo
netarnej do zm ian zew nętrznych i wewnętrznych pociągały koszty, k tóre 
ponosiły uboższe w arstw y społeczeństwa. Zniwelowało to efekty polityk i so
cjalnej i spowodowało pogłębienie zróżnicowań w podziale dochodu narodo
wego.

R easum ując m ożna twierdzić, iż cele i kierunki polityki ekonom icz
nej w M eksyku realizowane od drugiej wojny światowej po dzień dzisiejszy, 
przyniosły określone efekty, bez względu na preferowane w poszczególnych
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9Por. E. C. Torres Aviles: System planowania w gospodarce narodowej Meksyku. 
"Gospodarka Planowa” 1987 12, s. 513-516.

i0Przyjęto za: Presidencia de la Repubiica Sexto Informe de Ejecucion del Plan 
Nacional de Desarroilo 1983-1988 oraz Nacional Financiera, La Economia Mexicana 
en Cifras, Edicion 1986.



92 Eduardo Carlos Torres Avilas

okresach modele gospodarki i wywodzące się z nich s tra teg ie  rozwojowe. 
Znajdowało to odzwierciedlenie bądź w dynam icznym  wzroście gospodar
czym, bądź w realizacji korzystnych zm ian s tru k tu ra ln y ch  ty p u  produkcyj
nego. Efekty te były jednak często osiągane kosztem  celów społecznych. Nie 
zm ienia to fak tu , że głównym  wyzwaniem  polityki ekonom icznej M eksyku 
pozostaje ciągle, dążenie do rozwoju bardziej zrównoważonego i społecznie 
sprawiedliwego.

SUMMARY

The paper concentrates on the analysis of the directions in the economic policy in 
Mexico between 1939 and 1988. On this basis, certain evaluations are presented concerning 
the activity, flexibility and efficiency of this policy in solving the problems of economic 
and social life in the Mexican State. What has been stressed is an interaction between 
the aims and means of the economic policy and the strategies of development which were 
binding in particular periods of the models of the economy and which followed from the 
former. The model of closed economy which was in force until 1976 was based on the 
strategy of substituting imported goods and services and wa3 meant for the achievement 
of a high rate of economic development. The means applied to this end was the country’s 
industrialization. A change in the economic model came about in 1976. It was forced by 
increasing difficultięs in achieving an accelerated economic growth as well as the swelling 
structural problems. The new model continued to prefer the country’s industrialization, 
but on different basis. It was directed at opening the Mexican economy and raising the rank 
of the state abroad through reaching a significant position in the international division 
of labour. Maintaining a high dynamics of the growth in the conditions of model changes 
(1976-1981) brought about an increase of debts abroad and growth of inflation. Structural 
changes and regulation of the economy appeared to be necessary (1982-1988). This checked 
the economic growth and a negative influence on the realisation of social goals. This does 
not change the fact that the main challenge for the economic policy in M exico is still 
provided by an aspiration to develop a more balanced and socially just state.


