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Wstêp

Moje zainteresowanie Ameryk¹ £aciñsk¹ rozpoczê³o siê ju¿ kilka lat temu.
Poszukuj¹c informacji na temat polityk gospodarczych w ró¿nych krajach
œwiata, które mog³yby byæ ciekawe z punktu widzenia optymalnej strategii gospodarczej dla Polski, napotka³em kiedyœ na zró¿nicowane artyku³y
i opracowania dotycz¹ce krajów tego regionu, w szczególnoœci zaœ Chile –
podawanego w literaturze jako kraj liberalnego „cudu gospodarczego”
oraz Wenezueli – nazywanej krajem realizuj¹cym w praktyce ideê „socjalizmu XXI w.”. Diametralne ró¿nice w ocenach przemian w obu krajach,
znajduj¹ce siê w literaturze, spowodowa³y u mnie dysonans poznawczy;
jak to jest mo¿liwe, ¿e w krajach o podobnej historii, kulturze i sytuacji
geopolitycznej, realizuje siê tak odleg³e od siebie strategie? Która zatem
z tych strategii jest obiektywnie lepsza z punktu widzenia krajów znajduj¹cych siê w Ameryce Po³udniowej?
Z tego¿ powodu, gdy przysz³o mi wybraæ temat pracy magisterskiej,
stwierdzi³em, ¿e najlepiej bêdzie samemu przeprowadziæ dochodzenie
w sprawie tego problemu badawczego i dokonaæ analizy odpowiadaj¹cej
na pytanie, która polityka gospodarcza – czy ta realizowana przez genera³a Augusto Pinocheta w Chile, czy te¿ przez prezydenta Hugo Cháveza
w Wenezueli – lepiej wp³ynê³a na rozwój gospodarczy kraju.
Po dokonaniu wyboru tematu pracy magisterskiej, naturalnie nastêpnym krokiem by³o poszukiwanie materia³ów Ÿród³owych do jej napisania. Tu natkn¹³em siê na obiektywny problem: brakuje bowiem w jêzyku
polskim rzetelnych opracowañ, które dotyczy³yby polityki gospodarczej
któregokolwiek z tych krajów. Polscy badacze bowiem przede wszystkim
koncentruj¹ siê na politycznych aspektach re¿imów; mo¿na znaleŸæ w li-
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teraturze wiele druków polskich, a tak¿e przet³umaczonych na jêzyk polski i opracowanych lub opatrzonych wstêpem przez Polaków, dotycz¹cych choæby ³amania praw cz³owieka w Chile1, nie ma natomiast Ÿróde³
stricte ekonomicznych, dotycz¹cych gospodarczych reform junty wojskowej. O Wenezueli natomiast, zapewne z uwagi na œwie¿oœæ historii i nadal
trwaj¹ce rz¹dy administracji Cháveza, nie sposób znaleŸæ ¿adnych kompleksowych opracowañ polskojêzycznych.
Niewielka iloœæ dostêpnych w Polsce Ÿróde³ niezbêdnych z punktu
widzenia niniejszej pracy przyczyni³a siê do mojej decyzji o podró¿y do
Chile lub Wenezueli, by tam poszukiwaæ materia³ów Ÿród³owych w jêzyku hiszpañskim. Dokona³em tego w czerwcu 2010 r., wyje¿d¿aj¹c na praktyki studenckie do Santiago de Chile, organizowane przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Praca w Ambasadzie Rzeczypospolitej w Chile
pomog³a mi nie tylko w poznaniu sposobu dzia³ania placówki dyplomatycznej, lecz tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, pozwoli³a na skorzystanie
z kilkuset ksi¹¿ek oraz czasopism umieszczonych w kilkunastu bibliotekach w stolicy Chile i wybór Ÿróde³, które okaza³y siê przydatne z punktu
widzenia niniejszej pracy.
Praca zosta³a zakoñczona w maju 2011 r. i miesi¹c póŸniej obroni³em
j¹ na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc³awiu, uzyskuj¹c tytu³ magistra. Za namow¹ znajomych oraz Profesora zdecydowa³em siê wys³aæ j¹
na konkurs organizowany przez Fundacjê PAFERE, na najlepsz¹ pracê
magistersk¹ z dziedziny ekonomii. Ku mojemu zaskoczeniu wygra³em;
w zwi¹zku z tym otrzyma³em nagrodê polegaj¹c¹ na wydaniu pracy w
formie ksi¹¿kowej oraz udziale w konferencji Acton University w USA.
Z tego te¿ powodu zdecydowa³em siê na wyjazd do Wenezueli, by tam
poszukiwaæ materia³ów w celu aktualizacji. To uda³o mi siê w sierpniu
2012 r., dziêki pomocy finansowej i organizacyjnej Fundacji Atlas oraz organizacji CEDICE Libertad.
Ÿród³a u¿yte przy tworzeniu tej pracy mo¿na podzieliæ na kilka kategorii. Podstawowy podzia³, wymieniany wielokrotnie w przekroju tej pracy, to Ÿród³a prawicowe i lewicowe:
- za Ÿród³a prawicowe uznawa³em przede wszystkim takie ksi¹¿ki
lub artyku³y, które zosta³y wydane za poœrednictwem rz¹du Chile w latach 1973-1990, których autorami s¹ osoby powi¹zane z re¿imem Augusto
Pinocheta, osoby pozostaj¹ce w mniej lub bardziej œcis³ym zwi¹zku z junt¹
wojskow¹ (np. ekonomiœci Chicago Boys czy córka dyktatora Inés Lucía
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Pinochet Hiriart), osoby wchodz¹ce w sk³ad prawicowej lub rynkowej
opozycji wobec re¿imu Hugo Cháveza oraz publicyœci „Gazety Polskiej”
lub tygodnika „Najwy¿szy Czas!”;
- za Ÿród³a lewicowe uznawa³em przede wszystkim takie ksi¹¿ki lub
artyku³y, które zosta³y wydane za poœrednictwem rz¹du Chile w latach
1970-1973 lub Wenezueli w latach 1999-2011 oraz w oficjalnym obiegu
w Polsce przed 1989 r., lub których autorami s¹ osoby powi¹zane z re¿imem Salvadora Allende albo Hugo Cháveza, osoby pozostaj¹ce w mniej
lub bardziej œcis³ym zwi¹zku z administracj¹ boliwariañsk¹ (np. popieraj¹cy Zjednoczon¹ Partiê Socjalistyczn¹ dr José Luis Sosa Estanga), osoby
wchodz¹ce w sk³ad lewicowej lub socjalistycznej opozycji wobec re¿imu
Augusto Pinocheta i wiêkszoœæ publicystów „Gazety Wyborczej”.
Podzia³ ten stworzony zosta³ oraz replikowany jest przez ca³y dokument przede wszystkim po to, by uœwiadomiæ Szanownego Czytelnika
o niebezpieczeñstwie wynikaj¹cym z bezgranicznej wiary nie tylko w prawdziwoœæ podstaw opinii zaanga¿owanych politycznie autorów, lecz tak¿e
przekazywane przez nich dane liczbowe. Kilkakrotnie w niniejszej pracy
wykazane s¹ ostentacyjne nieœcis³oœci w pewnych Ÿród³ach, wynikaj¹ce
z krzewienia propagandy lub dopasowywania danych do za³o¿onych tez.
Innym powodem dla stworzenia tego podzia³u jest fakt, ¿e du¿a czêœæ
tekstów Ÿród³owych niestety nawet nie sili siê na obiektywizm i przez to
bardzo istotne jest uwa¿ne i krytyczne podejœcie do informacji.
Nie uwa¿am, ¿e mo¿na tê pracê uznaæ za w pe³ni obiektywn¹. Pe³ny
obiektywizm jest utopi¹, niemniej w niniejszej pracy stara³em siê tak dobieraæ Ÿród³a, by jak najmniej z nich by³o zaanga¿owanych politycznie,
pozosta³e natomiast reprezentowa³y jak najszersze spektrum opinii.
Oddajê zatem Szanownym Czytelnikom tekst, który jest efektem mojej
nauki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc³awiu w latach 2006-2011
oraz pracy badawczej w Polsce, Chile, USA i Wenezueli w latach 2010-2012. Mam szczer¹ nadziejê, ¿e przeprowadzone w sposób naukowy badanie polityk gospodarczych Chile w latach 1973-1990 oraz Wenezueli od
1999 r. przyczyni siê do wzrostu zainteresowania histori¹ gospodarcz¹ krajów regionu Ameryki £aciñskiej wœród Szanownych Czytelników oraz pozwoli na wyci¹gniêcie wniosków na przysz³oœæ równie¿ dla Polski. Liczê na
to, ¿e polski Czytelnik bêdzie móg³ samodzielnie stwierdziæ, jaka jest optymalna strategia gospodarcza dla krajów rozwijaj¹cych siê, i jakie konkluzje
wynikaj¹ z niniejszej analizy dla polityki gospodarczej naszego kraju.
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1. Teza
Przeprowadzone dochodzenie naukowe podporz¹dkowane jest wykazaniu podobieñstw i ró¿nic pomiêdzy warunkami dla rozwoju gospodarczego Chile i Wenezueli, strategiami obu administracji na ró¿nych polach
polityki gospodarczej obu krajów oraz pomiêdzy efektami tych¿e polityk
i na tej podstawie zostanie przedstawiona ocena wy¿szoœci którejœ z zastosowanych strategii. Poniewa¿ istnieje wiele Ÿróde³ wymieniaj¹cych
pojêcie „chilijskiego cudu gospodarczego” jako okreœlenia dla efektów
polityki gospodarczej junty wojskowej Augusto Pinocheta w Chile2, natomiast brak podobnych Ÿróde³ dotycz¹cych Wenezueli, teza brzmi nastêpuj¹co:
Spoœród dwu przeanalizowanych polityk gospodarczych, lepsza by³a
ta, która przynios³a bardziej pozytywne skutki dla gospodarki; by³a to
wiêc polityka gospodarcza Augusto Pinocheta w Chile, poniewa¿ jej efektem by³ „cud gospodarczy”, czyli okres szybkiego wzrostu gospodarczego trwaj¹cy od po³owy lat 80. a¿ do koñca lat 90.

2. Struktura pracy, metoda badawcza.
Praca niniejsza sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów:
Rozdzia³ 1. Wstêp.
Rozdzia³ 2. Wprowadzenie geograficzno-historyczne. W rozdziale
tym znaleŸæ mo¿na najwa¿niejsze aspekty sk³adaj¹ce siê na warunki do
rozwoju gospodarczego, które charakteryzowa³y oba kraje przed analizowanymi okresami w ich historii gospodarczej. W szczególnoœci dotycz¹ one: zasobów naturalnych, populacji oraz historii obu krajów ze
szczególn¹ wag¹ przywi¹zan¹ do warunków polityczno-ekonomicznych
tu¿ przed analizowanymi okresami (czyli odpowiednio w 1973 r. w Chile i w 1999 r. w Wenezueli).
Rozdzia³ 3. Polityka gospodarcza Augusto Pinocheta w Chile. Rozdzia³ ten koncentruje siê na analizie zastosowanej przez juntê wojskow¹
w latach 1973-1990 polityki gospodarczej. W szczególnoœci przeanalizowane zostan¹: podstawy filozoficzne strategii gospodarczej junty, system
polityczny, w ramach którego stosowano politykê gospodarcz¹, stanowisko junty wojskowej wobec polityki gospodarczej, zakres ingerencji pañstwa w gospodarkê i szczegó³owe polityki: wzglêdem sektora finansowe-
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go, rynku pracy, handlu zagranicznego; bud¿etow¹, spo³eczn¹, pieniê¿n¹
i walutow¹, roln¹, wzglêdem systemu emerytalnego, edukacji wy¿szej oraz
ubezpieczeñ zdrowotnych. Prócz tego przedstawione zostan¹ krótkoi d³ugoterminowe efekty zastosowanej polityki gospodarczej.
Rozdzia³ 4. Polityka gospodarcza Hugo Cháveza w Wenezueli. Jest
to rozdzia³ o niemal identycznej strukturze jak poprzedni, z tym, ¿e dotyczy Wenezueli po 1999 r. Do przedmiotowych polityk dodano energetyczn¹, poniewa¿ jest to bardzo istotny element pañstwowego wp³ywu na
gospodarkê tego kraju.
Rozdzia³ 5. Porównanie. Rozdzia³ ten przedstawia podobieñstwa
i ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi aspektami dotycz¹cymi obu krajów,
analizowanymi w poprzednich rozdzia³ach. Koñczy siê on konkluzj¹ dotycz¹c¹ potwierdzenia lub obalenia za³o¿onej tezy.
Ze swojego za³o¿enia praca ta jest dokumentem badawczym. Nie s¹
mi znane druki zwarte, ani inne materia³y naukowe, które dokonywa³yby
analizy porównawczej polityk gospodarczych tych¿e dwu administracji
rz¹dz¹cych. Niniejsza praca ma wiêc charakter twórczy: u¿yte Ÿród³a dotycz¹ ka¿dej polityki gospodarczej z osobna, i dopiero na podstawie ich
analizy dokonywano porównania. Ka¿de zdanie i akapit, w których znajduj¹ siê dane liczbowe lub cytaty, opatrzone s¹ przypisami odnosz¹cymi
siê do Ÿróde³ pochodzenia tych informacji. Tym niemniej wszystkie informacje w tej pracy, które nie stanowi¹ osobistej opinii autora, pochodz¹
z konkretnego druku zwartego, czasopisma, materia³u konferencyjnego
lub strony internetowej, wymienionej w przypisie. Jedynie ostatni, pi¹ty
rozdzia³, jest w praktyce pozbawiony przypisów, poniewa¿ bazuje prawie w ca³oœci na danych wymienianych we wczeœniejszych rozdzia³ach.
W przypadku nieznacznej rozbie¿noœci pomiêdzy Ÿród³ami, w pierwszej
kolejnoœci dawana by³a wiara danym podawanym przez Ÿród³a hiszpañskojêzyczne; jeœli zaœ rozbie¿noœæ by³a znacz¹ca, zaznaczono to w odpowiednich przypisach.

Przypisy do Wstêpu:
1
Zob. Labarca Goddard Eduardo, Chile w czerwieni, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1976, przedmowa Miros³awa Ikonowicza.
2
Okreœlenie „cud gospodarczy” lub „chilijski cud” znaleŸæ mo¿na w wielu
polskich Ÿród³ach, np. Domos³awski Artur, Dyktator reformator, „Gazeta Wyborcza” nr 245/1998, s. 9, Fijor Jan M., Dwaj panowie P. czyli cud w Chile, „Ga-
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zeta Polska” nr 29/1999, s. 11, oraz œwiatowych, np. Toye John, Structural adjustment in employment policy: issues and experience, International Labour Organization, Geneva 1995, s. 55. Lewicowe publikacje rozprawiaj¹ siê z „mitem
cudu”, np. Galdámez Muñoz Mario, Chilijski „cud” gospodarczy to neoliberalna
machina marketingowa (wywiad z Tomásem Hirschem), „Le Monde Diplomatique (ed. polska)”, nr 7/2006, s. 10-11, Correa Sofía et al., Historia del siglo XX
chileno, Editorial Sudamericana, Santiago 2001, s. 294 i nast.
Nie da siê ukryæ, ¿e cuda w ekonomii nie istniej¹; istnieæ mog¹ co najwy¿ej
okresy szybkiego i stabilnego wzrostu gospodarczego. Okreœlenie „cud gospodarczy” jest krzywdz¹ce dla administracji rz¹dz¹cej krajem, poniewa¿
implikuje, ¿e rozwój dokona³ siê w sposób nadprzyrodzony, a nie dziêki celowym jej dzia³aniom.
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Rozdzia³ I

Wprowadzenie
geograficzno-historyczne

1. Chile
a) Zasoby naturalne
Surowce. Chile to kraj stosunkowo bogaty w surowce kopalne. Od
1844 roku, kiedy zaczêto prowadziæ statystyki, maj¹ one niezmiennie wielki
udzia³ w eksporcie chilijskim. Do niedawna, bardzo istotnym bogactwem
mineralnym Chile by³a tzw. saletra chilijska, czyli azotan sodu (nitronatryt, NaNO3), wykorzystywany g³ównie jako konserwant i nawóz nieorganiczny. W XIX wieku ten minera³ by³ na tyle wa¿ny, ¿e prowadzono wojnê o dostêp do niego, poniewa¿ u¿ywany by³ na du¿¹ skalê do produkcji
materia³ów wybuchowych (wojna o saletrê toczona by³a w latach 1879-1883, zakoñczona zwyciêstwem Chile nad po³¹czonymi si³ami Peru i Boliwii). W 2003 roku z Chile wyeksportowano 1,01 mln ton pochodnych
saletry (w szczególnoœci azotanu potasu) oraz samego surowca, zaœ wartoœæ ta ros³a z roku na rok3.
Najwa¿niejszym surowcem kopalnym Chile jest miedŸ. Od wielu lat
Chile zajmuje pierwsze miejsce na œwiecie pod wzglêdem wydobycia miedzi; w 2008 roku odpowiada³o za ok. 34,6% œwiatowego wydobycia, zaœ
w 2009: ok. 33,7%, wydobywaj¹c w tych latach odpowiednio 5,33 i 5,32
mln ton. Dla porównania nastêpne kraje, Stany Zjednoczone i Peru, wydobywa³y w tym czasie po nie wiêcej ni¿ 1,3 mln ton, zaœ Polska – 10. kraj
rankingu najwiêkszych producentów miedzi - 0,44 mln ton. Znane zasoby
miedzi na terenie Chile szacowane s¹ na 160 mln ton4. Spoœród dziesiêciu
najwiêkszych kopalni miedzi na œwiecie, piêæ znajduje siê w Chile, w tym
druga najwiêksza kopalnia odkrywkowa œwiata – Chuquicamata. Dziêki
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