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Abstract. This article analyzes the economic politics which introduced the
neoliberal model in Chile during Augusto Pinochet authoritarian regime.
We try to present the influence of the „Chicago Boys“, coming fromChicago’s
Milton Freedman school of economic thought, on Chile’s economic model.
The privatization, the deregulation, the change of the Work Code or the
urban policies, the agrarian reform, made the Chilean economy a growing
one, with good economic indicators, but with huge disparities and an
immense inequity. At the final, we could discover that the balance of the
neoliberal economic policies was very different and with multiple aspects,
some good and some bad.
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Modelul neoliberal pus în aplicare în timpul regimului autoritar al generalului
Augusto Pinochet din Chile a dat naºtere unor discuþii importante în literatura de
specialitate, dar ºi în rândul publicului larg. În general, aceste discuþii au avut o
puternicã componentã emoþionalã ºi mai puþin una obiectivã ºi ºtiinþificã. În
articolul acesta vom încerca sã prezentãm caracteristicile modelului neo-liberal
aºa cum a fost el aplicat în timpul regimului militar al generaluluiAugusto Pinochet,
precum ºi unele dintre efectele ºi consecinþele sale.

Regimurile politice autoritare se remarcã printr-o mobilizare permanentã a
societãþii, la iniþiativa liderului. Intenþia de a transforma radical climatul de an-
samblu îi determinã pe liderii autoritari sã impunã populaþiei obiective utopice,
dificil de îndeplinit, aservind-o în totalitate regimului. Deºi autoritarismele cu-
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nosc un grad mai scãzut de îndoctrinare ºi de control societal decât în cazul tota-
litarismelor, totuºi amprenta liderului asupra maselor este evidentã. Unul din
principalele domenii în care se manifestã mobilizarea de masã este economia, iar
Augusto Pinochet ºi-a îndreptat atenþia cãtre aceasta, din moment ce nu era adep-
tul niciunei ideologii politice. Aplicarea doctrinei economice neoliberale în Chile
a cunoscut o serie de paradoxuri ºi, dupã cum vom vedea în acest articol, a avut
ca efect intensificarea miºcãrii de opoziþie. O economie bazatã pe liberul schimb
ºi pe iniþiativa privatã a fost implementatã în contextul unei dictaturi militare,
caz unic în America Latinã ºi generator de controverse.

Încã de la preluarea puterii, generalul Augusto Pinochet era decis sã se asi-
gure cã statul ºi societatea nu vor mai experimenta niciodatã socialismul imple-
mentat deAllende sau ideologii similare, de stânga. Scopul sãu era sã transforme
þara ºi, analizând toate opþiunile, a ajuns la concluzia cã instituirea pieþei libere
era soluþia idealã pentru ca schimbãrile drastice pe care le dorea sã devinã efec-
tive. Grupul de economiºti supranumit „Chicago Boys“ i-a împãrtãþit convinge-
rile1. Revoluþia economicã planificatã de aceºtia trebuia sã fie mult mai durabilã
decât ceea ce realizase Pinochet în 1973.

Trecerea de la economia planificatã a lui Allende la cea de piaþã, înlocuirea
proprietãþii de stat cu cea privatã, dispariþia statului social au bulversat masele.
Schimbarea sistemului economic s-a produs brusc, afectând categoriile defavorizate.

În septembrie 1973, revoluþia economicã era departe de a fi o certitudine.
Forþele armate aveau puþine cunoºtinþe economice ºi mulþi dintre aceºtia nu
aveau încredere în civili. În primii ani de dictaturã, militarii au ocupat toate pos-
turile ministeriale. Mai mult, existau alte grupuri aflate în vizorul Armatei, în
special cele cu o viziune accentuat naþionalistã. Mai concret, se regãseau douã
categorii de grupuri, duros ºi blandos, primii manifestând un naþionalism stri-
dent, cuplat cu o încredere ridicatã în guvernarea autoritarã, iar urmãtorii având
o poziþie moderatã2.

Gruparea gremialista, condusã de Jaime Guzman ºi compusã din mici între-
prinzãtori, a constituit o veritabilã opoziþie la adresa lui Allende ºi i-a considerat
pe militari ca fiind „salvatorii“ þãrii. Iniþial, ei au crezut cã vor ocupa poziþii im-
portante în noul regim ºi cã vor avea un cuvânt greu de spus; ulterior, aºteptãrile
lor au fost infirmate3. „Chicago Boys“ erau adepþii orientãrii blandos, ca ºi cei
din gruparea gremialista. Ei nu se pronunþau în favoarea unui regim militar de
duratã ºi nu creditau o guvernare autoritarã. În mod ironic, ei au devenit susþinã-
tori ai lui Pinochet, plãtind „preþul“ pentru implementarea programului econo-
mic neoliberal4.
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„Chicago Boys“ au dispus de anumite resurse pentru a-ºi asigura dominaþia
în materie de programe de politici publice. Economiºti de profesie, mulþi dintre
ei au fost instruiþi la Universitatea din Chicago, în cadrul unui schimb de expe-
rienþã derulat împreunã cu Universitatea Catolicã, încã din 19565. Un alt amã-
nunt important este cã aceºti economiºti se formaserã la o instituþie de învãþã-
mânt care propaga o viziune deosebit de coerentã asupra domeniului în cauzã.
La Universitatea din Chicago activau profesori renumiþi, precum Milton Friedman
ºi Arnold Haberger. Adevãratul „pãrinte intelectual“ era însã Frederick Hayek;
cartea sa, Drumul cãtre servitute, expunea teza cã existenþa unei pieþe libere este
cea mai bunã cale cãtre libertatea politicã. În prefaþa cãrþii se menþiona cã „ne-
prevãzutele, dar inevitabilele consecinþe ale planificãrii de tip socialist creeazã
un mediu în care, dacã se aplicã aceste politici cu consecvenþã, forþele totalitare
vor deþine controlul“6.

În gândirea economicã a ªcolii de la Chicago, proprietatea privatã era o temã
fundamentalã. Se preconiza existenþa unui stat non-intervenþionist, minimal,
care permitea dominaþia forþelor pieþei. Pentru a asigura supremaþia pieþei libere,
trebuia ca statul sã se limiteze la un numãr cât mai mic de reglementãri ºi, pe de
altã parte, sã privatizeze toate entitãþile economice. Viziunea nu era doar de na-
turã economicã, dereglementarea putea fi aplicatã societãþii în general. Cu aceastã
ideologie s-au întors membrii „ªcolii de la Chicago“ în Chile, la sfârºitul regi-
mului lui Allende7.

Economiºtii au avut ºi alte avantaje. Formau un grup care inspira încredere,
bine pregãtit din punct de vedere tehnic ºi prezentându-se în postura unor ex-
perþi, care nu au putut fi neglijaþi de autoritãþile militare. Erau adepþii unor teorii
economice care circulau în mediile financiare internaþionale. Mai degrabã tehnocraþi
decât politicieni, erau loiali activitãþii profesionale ºi excludeau orice apartenenþã
la un partid. Cea din urmã caracteristicã era nespecificã timpului respectiv, dacã
ne raportãm la politizarea societãþii în regimul lui Allende, ceea ce i-a fãcut
atractivi în viziunea lui Pinochet.

Lamomentul loviturii de stat militare, grupul avea pregãtit deja un plan economic.
Ideile, gândite în colaborare cu creºtin-democraþii, în alianþã împotriva Unitãþii
Populare, au fost colectate într-un document ºi au ajuns în mâinile militarilor cu
puþin timp înainte de declanºarea ostilitãþilor8. Cândmilitarii au avut nevoie de sfaturi
din partea civililor, documentul respectiv a fost sursa principalã de informare.

Încã din octombrie 1973, membrii grupului „Chicago Boys“ au fost numiþi în
funcþii economice importante. Începea ascensiunea lor cãtre putere. Din 1976,
dupã aplicarea cu succes a „terapiei de ºoc“ (un set de mãsuri economice radicale),
dominaþia lor în domeniu era confirmatã. Potenþialii competitori, incluzând oa-
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menii de afaceri cu vederi tradiþionaliste, au pãrãsit Guvernul. Între 1976 ºi 1979,
creºterea economicã le-a adus aprecierea din partea juntei militare, iar dupã 1979
s-a luat decizia extinderii mãsurilor în alte aspecte ale vieþii sociale.

Pe de altã parte, criza economicã survenitã la sfârºitul anului 1981 a repre-
zentat un eºec pentru tehnocraþi, deteriorându-le imaginea publicã. În aprilie 1982,
odatã cu înlocuirea lui Sergio de Castro din funcþia de ministru al Economiei,
planul de redresare a fost reajustat ºi moneda naþionalã a fost devalorizatã. Statul
a preluat sistemul bancar9.

Criza economicã, deosebit de severã, nu a adus înlãturarea din sistemul poli-
tic a tehnocraþilor de la Chicago. Perioada 1981-1982 era consideratã, în optica
lui Pinochet, o retragere temporarã a planului de acþiune neoliberal. Noul minis-
tru de resort, Herman Buchi, avea o gândire economicã mai flexibilã, comparativ
cu dogmatismul lui Sergio de Castro. Printre alte greºeli, de Castro a refuzat sã
ia în considerare reclamaþiile oamenilor de afaceri pro-Pinochet, legate de difi-
cultãþile cu care se confruntau din cauza rigiditãþii neoliberalismului10. Atitu-
dinea lui de Castro ilustra diviziunea dintre tehnocraþii aflaþi la putere în anii
1970 ºi grupurile economice care au beneficiat de politicile lor11.

Prin comparaþie cu stilul de administrare al vechiului ministru de Economie,
Herman Buchi a avut inspiraþia ºi abilitatea de a coopera cu oamenii de afaceri
„tradiþionaliºti“, menþinând nivelul de implicare ºi intensificând, într-o manierã
mascatã, aplicarea politicilor neoliberale12. Între 1985 ºi 1989, economia intrase
într-o etapã de refacere. În acelaºi timp, venitul real a fost menþinut la un nivel
scãzut, observaþie identicã ºi pentru tarife. Dacã luãm în considerare indicatorii
macroeconomici, situaþia era pozitivã. Recuperarea economicã ºi atenþia sporitã,
acordatã de cãtre regim acestui aspect, cuplatã cu intransigenþa politicã a lui Pinochet
ºi utilizarea continuã a represiunii au prevenit o tranziþie cãtre democraþie, în pri-
mii ani de crizã.

Dacã sintetizãm ideile expuse pânã acum, observãm cã perioada 1973-1989
poate fi divizatã în douã faze distincte. Prima fazã cuprinde anii boom-ului eco-
nomic, pânã în 1981 — când statul ºi societatea au cunoscut o implementare
dogmaticã a modelului neoliberal. A doua etapã se desfãºoarã dupã criza econo-
micã— între anii 1986 ºi 1989, caracterizatã prin reajustarea paradigmei ºi o uºoarã
creºtere economicã. Modelul neoliberal a avut un impact enorm asupra vieþii so-
ciale, iar în cele ce urmeazã vom detalia aceste aspecte.

Odatã cu instaurarea dictaturii militare, toate structurile sociale au fost angre-
nate într-un amplu proces de reformare economicã, al cãrui scop principal era în-
lãturarea definitivã a modelului socialist, considerat demodat de cãtre Pinochet.
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Pe ruinele socialismului s-a clãdit o economie neoliberalã, ale cãrei particulari-
tãþi le vom evidenþia în continuare.

Economiºtii de la Chicago au considerat cã privatizarea ºi creºterea contro-
lului municipal, aplicate la nivelul întregii societãþi, puteau avea un impact revo-
luþionar ºi puteau conduce, în ultimã instanþã, la o reajustare fundamentalã a re-
laþiilor dintre stat ºi societate13. În acest caz, populaþia nu mai avea posibilitatea
sã accepte statul ca pe un redistribuitor de resurse sau un mediator. În schimb,
sectorului privat îi revenea rolul de agent al modernizãrii, statul intervenind cât
mai puþin posibil. Piaþa liberã trebuia sã înlocuiascã statul în privinþa distribuirii
bunurilor ºi serviciilor cãtre populaþie14.

În decursul timpului, piaþa liberã a afectat nu numai comportamentul indivi-
zilor, dar ºi valorile lor de bazã. ªcoala de la Chicago a înþeles cã regulile birocra-
tice distorsionau comportamentul indivizilor. Odatã eliminate aceste constrân-
geri, fiecare persoanã putea acþiona în interes propriu într-un mediu al pieþei li-
bere, unde principiul „mâinii invizibile“ crea oportunitãþi de prosperitate pentru
toþi15. Treptat, noþiunea interesului colectiv a fost eliminatã, coeziunea socialã
fiind supusã aceluiaºi proces de extincþie. Individualismul ºi proprietatea privatã
au înlocuit colectivismul implementat de Allende, creându-se o societate inegal
dezvoltatã, în care fiecare individ acþiona în funcþie de convingerile ºi capacitã-
þile sale. Pinochet a sprijinit acest ideal al pieþei libere, pãtrunzând în toate di-
mensiunile vieþii cetãþenilor prin amplul program economic al „Celor 7 Moder-
nizãri“. Consolidarea unei societãþi atomizate politic, în care fiecare persoanã
acþiona conform propriilor interese, era efectul final al mãsurilor economice neo-
liberale. O altã consecinþã, mult mai vizibilã, era minimalizarea rolului statului
în raport cu economia ºi societatea, chiar „dezintegrarea“ lui16.

Unul din primele domenii în care au fost introduse principiile capitalismului
a fost piaþa forþei de muncã. Codul Muncii, din 1979, prevedea cã toþi cei care sunt
implicaþi într-un domeniu de activitate au libertatea de alegere. Se permitea lega-
lizarea uniunilor de muncitori, pentru prima datã dupã 1973, sub condiþiile liberei
asocieri la nivel local ºi a dreptului la liberã alegere din partea fiecãrei persoane.

Codul Muncii avea însã o serie de prevederi care asigurau regimului capaci-
tatea de a interveni oricând în economie. În acelaºi timp, se evidenþia autorita-
rismul militar ºi exercitarea discreþionarã a puterii politice, de cãtre Pinochet ºi
aliaþii sãi. Contradicþiile dintre libertatea de alegere ºi limitarea acþiunilor mun-
citorilor demonstrau existenþa dictaturii. Dreptul de organizare ºi de contestare,
instrument de bazã al claselor muncitoare, era limitat masiv17. Prin urmare, sin-
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dicatele ºi organizaþiile locale erau fragmentate, dezorganizate ºi incapabile sã
întreprindã acþiuni de contestare a autoritãþii lui Pinochet. De altfel, scopul nede-
clarat al implementãrii Codului Muncii era de a preveni formarea unor asociaþii
de muncitori puternice ºi influente, care ar fi putut iniþia proteste de amploare ce
urmãreau rãsturnarea regimului.

Asistenþa socialã, sãnãtatea ºi educaþia au fost ºi ele supuse procesului de re-
formã. Mãsuri cu caracter similar celor cuprinse în Codul Muncii au fost adoptate
în sectoarele menþionate. Retragerea controlului statului din administraþiile lo-
cale a avut consecinþe semnificative: pentru prima datã în istoria lor, locuitorii
din Chile constatau cã statul nu se mai preocupa sã îndeplineascã toate aºtep-
tãrile în materie de educaþie, locuinþe sociale, sãnãtate, siguranþã publicã. Mai
mult, se urmãrea descentralizarea politicilor sociale, cu perspective de privati-
zare deplinã. Cheltuielile statului în sectorul amintit au scãzut drastic, pentru pri-
ma datã dupã 192018.

În teorie, acordarea unei autoritãþi sporite administraþiei locale poate fi consi-
deratã o mãsurã dezirabilã ºi democraticã, dar în practicã nu era atât de simplu,
pentru cã, pe toatã durata dictaturii militare, nu au existat democraþie ºi libertate
de decizie la nivel local19. Primarii erau numiþi de Pinochet, iar consiliile locale
aveau doar dreptul de a negocia politicile sociale cu oamenii impuºi de condu-
cerea centralã. De asemenea, nivelul de finanþare era inadecvat. Pe lângã scã-
derea treptatã a finanþãrii din partea statului, multe din conducerile municipale
ºi-au limitat resursele de care dispuneau pentru dezvoltarea socialã20.

Un alt plan al Guvernului era privatizarea sistemului de asistenþã socialã, care
implica instituirea fondurilor de asigurare private. Reforma era cuplatã cu creº-
terea rolului pieþei, reducându-se tradiþionala implicare a statului în problemele
sociale. Motivaþia oficialã, identicã cu cea din cazul Codului Muncii, era asigu-
rarea libertãþii de alegere pentru angajaþi. În acest caz, ei puteau alege unul din
sistemele de asigurãri private21.

Reforma sistemului de asigurãri sociale a adus încã o minimalizare a inter-
venþiei statului ºi a creat un comportament individualist la nivelul întregii populaþii.
Consecinþele practice ºi imediate ale reformei s-au reflectat în toate mediile
sociale. Este binecunoscut faptul cã sistemul privat era mai instabil ºi oferea mai
puþine garanþii asupra beneficiilor, prin comparaþie cu vechiul sistem de stat;
nivelul ridicat al inflaþiei fãcea ca asigurãrile private sã fie mult mai nesigure22.
Aceasta a fãcut ca mulþi angajaþi sã îºi depunã veniturile la fondurile de asigurãri
a douã mari conglomerate economice, Vial ºi Cruzat-Larrain, pe motiv cã deþi-
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neau monopolul pe piaþã ºi ofereau stabilitate. Prin urmare, a crescut controlul
celor douã entitãþi asupra resurselor, în doar câteva luni de la demararea progra-
mului de privatizare a asigurãrilor sociale23.

Acelaºi proces de reformã radicalã a fost derulat în sistemul de sãnãtate ºi cel
educaþional. În domeniul sãnãtãþii s-au creat companii private, numite Instituciones
de Salud Previsional (ISAPRE), care furnizau fondurile de asigurãri. Una din
diferenþele majore între cele douã modele, de stat ºi privat, era aceea cã, în ve-
chiul sistem, o persoanã contribuia cu un anumit procent din salariu ºi primea
asistenþa medicalã de care avea nevoie, în timp ce noul sistem prevedea cã „ser-
viciile medicale trebuie sã fie direct proporþionale calitativ cu nivelul contri-
buþiei angajatului“24. În aceastã situaþie, angajaþii cu venituri mari au trecut la
sistemul privat, iar cei cu venituri mici au rãmas fideli sistemului asigurãrilor de
stat, astfel creându-se inechitãþi ºi inegalitãþi sociale.

S-a intervenit masiv ºi în sistemul de educaþie. Liderii militari au înþeles de
la început cã educaþia este principala furnizoare de valori pentru societate ºi au
preluat rapid controlul asupra instituþiilor de profil. S-au modificat programele
ºcolare, accentuându-se cultul personalitãþii ºi al patriotismului, al actelor eroice
ale armatei din Chile. De asemenea, s-a intervenit direct în administraþia celor
douã mari universitãþi — Universidad de Chile ºi Universidad Catolica de Chile,
fiind numiþi militari în funcþia de rector. Forþele armate nu erau de acord cu ideea
cã instituþiile de învãþãmânt superior trebuie sã fie spaþii de liberã circulaþie a
ideilor ºi negau pluralismul; au fost desfiinþate acele facultãþi considerate a avea
activitate subversivã. Dacã, iniþial, erau înlãturaþi membrii Unitãþii Populare, în
decursul timpului au intrat în vizor ºi creºtin-democraþii25. Cu excepþia a 12 arii
de cercetare, cele douã universitãþi au pierdut monopolul asupra învãþãmântului
superior. Nu exista un control guvernamental în privinþa calitãþii programelor de
învãþãmânt, iar subvenþionarea din partea statului a cunoscut o scãdere continuã,
cu scopul de a se ajunge la autofinanþare26.

Aºa cum se poate constata din scurta descriere a reformelor sociale, cei doi
piloni ai descentralizãrii ºi privatizãrii au fost implementaþi cu consecvenþã ºi re-
zultatele au fost satisfãcãtoare. Accesul la serviciile sociale era acum dependent
de resursele economice disponibile. Statul nu mai furniza acel minim de suport
financiar pentru clasele sociale defavorizate. Sub impactul filosofiei neoliberale
a libertãþii de alegere, programul social iniþiat de preºedintele Arturo Alessandri
în anii 1920 devenea istorie.

Transformãrile sociale de la mijlocul anilor 1980 au generat indicatori pozi-
tivi ai performanþelor macroeconomice, dar au avut ºi un impact direct asupra
stilului de viaþã al indivizilor. S-a realizat tranziþia bruscã de la socialism la ca-
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pitalism, de la folosirea în comun a resurselor la procurarea individualã a lor, ceea
ce a produs mari disparitãþi.

Pe lângã programul de modernizare a serviciilor sociale, o atenþie deosebitã
a fost acordatã structurilor societãþii. În mentalitatea militarilor, urbanizarea era
cheia spre dezvoltare economicã ºi socialã, prin aplicarea regulilor pieþei libere.
Capitala þãrii, Santiago, a devenit centrul celor mai mari schimbãri în materie de
politici urbane, dat fiind faptul cã aici era concentratã o treime din populaþia to-
talã. Corelate cu mãsurile luate de Pinochet pentru controlul claselor sociale in-
ferioare, politicile de urbanizare au jucat un rol decisiv în perioada 1977–1981,
a expansiunii economice.

Pentru a oferi entitãþilor economice private o libertate de acþiune cât mai ma-
re, reformele în domeniul urbanizãrii s-au desfãºurat sub auspiciile dereglemen-
tãrii. În 1979, Pinochet a modificat organizarea administrativã a metropolei San-
tiago, astfel încât s-a ajuns la 32 de unitãþi teritoriale componente. Potrivit pla-
nului urbanistic, graniþele dintre unitãþile teritoriale au fost trasate în aºa fel încât
sã se ajungã la o omogenitate socialã cât mai mare. Spaþiul metropolitan a fost
extins, pentru a favoriza dezvoltarea economicã.

Complementar cu aceste schimbãri de naturã administrativã, Guvernul a des-
fãºurat un amplu program de relocare a populaþiei27. Procesul de descentralizare
a continuat intensiv, cu scopul de a transfera controlul autoritãþilor municipale
asupra serviciilor publice ºi de a creºte fondurile de finanþare28.

Consecinþele sociale ale programului de urbanizare au fost semnificative.
Guvernul a justificat relocarea populaþiei prin a afirma cã, în acest mod, se poate
rezolva definitiv problema locuinþelor pentru cei sãraci, având în vedere cã mulþi
dintre ei ocupau ilegal anumite spaþii.

Pe de altã parte, reorganizarea controlului municipal mergea mânã în mânã
cu retrasarea graniþelor dintre teritoriile metropolelor. Noile oraºe care fuseserã
create furnizau o bazã legalã pentru separarea dintre cei cu venituri mari ºi cei
sãraci, pe motivul omogenitãþii sociale. Creºterea controlului local asupra servi-
ciilor publice a accentuat izolarea socialã ºi segregarea claselor29.

Problemele generate de finanþarea de stat au întãrit diferenþele dintre centrele
urbane. De exemplu, veniturile rezultate din înmatriculãrile de vehicule ºi din
taxele impuse întreprinzãtorilor, care în mod normal reveneau guvernului cen-
tral, erau acum transferate autoritãþilor locale. Au fost depuse eforturi serioase
pentru reducerea disparitãþilor, prin comasarea tuturor veniturilor într-un fond
comun ºi redistribuirea lor ulterioarã, prioritate având oraºele mai slab dezvol-
tate. Ca efect, au apãrut zone urbane în care dezvoltarea economicã era foarte
mare, în opoziþie cu acele zone în care nu existau mari posibilitãþi de a creºte
nivelul de trai. Inegalitatea devenise o caracteristicã generalã în societatea urbanã30.
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O scurtã privire asupra nivelului investiþiilor efectuate de autoritãþile locale
relevã încã o datã marile diferenþe dintre zonele sãrace ºi cele bogate din zona
metropolitanã Santiago. Oraºele mai dezvoltate, precum Santiago, Providencia
ºi Las Condes, care concentrau 21% din totalul populaþiei metropolei, au benefi-
ciat de 56,8% din totalul investiþiilor din perioada 1980-1984, în timp ce oraºele
sãrace — La Granja, Cisterna, Conchali ºi Pudahuel, care aveau 36% din populaþia
totalã, au atras doar 9% din investiþiile locale31. Pe ansamblu, concluzionãm cã
zonele sãrace aveau dificultãþi în furnizarea de servicii publice de bazã cãtre
locuitorii lor, pe când oraºele bogate — care beneficiau de investiþii ºi oportunitãþi
mai multe, aveau posibilitatea sã ofere bunuri ºi servicii variate ºi de calitate32.

Oraºul Providencia este, potrivit lui Oppenheim, un bun exemplu în ceea ce
priveºte furnizarea de servicii de înaltã calitate cãtre populaþie33. Cu un numãr
de 115.500 de locuitori, acest oraº a utilizat eficient banii returnaþi de autoritãþile
centrale ca urmare a descentralizãrii, pentru a oferi o varietate de servicii sociale34.
În perioada 1982-1987, numeroase facilitãþi au fost implementate sub egida De-
partamentului Municipal pentru Dezvoltare Urbanã. Au fost înfiinþate centre
educaþionale ºi de sãnãtate, la standarde ridicate.

În acelaºi timp, rezidenþii oraºelor sãrace — spre exemplu, La Florida, cu o
populaþie de 191.800 — luptau pentru a obþine permisiunea construirii unui
modest spital, în care lucrau persoane fãrã calificare înaltã. În acest caz, autori-
tãþile locale au oferit doar sprijinul minimal, multe din dotãrile centrului de sãnã-
tate fiind donate de localnici. Cazul particular rezidã din faptul cã locuitorii erau
forþaþi sã colaboreze cu organizaþii ale regimului, cu un pronunþat fond nedemo-
cratic, cum era Junta de Vecinos, condusã de fideli locali ai lui Pinochet. De ase-
menea, locuitorii erau obligaþi sã coopereze cu primarul, numit de administraþia
centralã35.

În final vom încerca sã realizãm o evaluare a impactului modelului neoliberal
asupra pieþei muncii ºi a societãþii din Chile.

Conturarea unei noi paradigme de dezvoltare, în contextul militarizãrii sta-
tului, a avut ca efect dereglementarea pieþelor, în special a pieþei muncii. Desigur,
doctrina neoliberalã ºi-a pus amprenta în mod decisiv, modelând comportamen-
tele economice ºi impunând un nou stil de management.

Dacã avem în vedere proiectul militar în întregul sãu, constatãm succesul
acestuia (implicit al lui Pinochet) în schimbarea dramaticã a multor aspecte din
economia ºi societatea statului Chile. Afirmaþia este cu atât mai îndreptãþitã, cu
cât observãm cã economia de tip liberal a supravieþuit câtorva crize majore, in-
cluzând perioada anilor 1970 — când Chile era un veritabil paria în privinþa
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drepturilor omului — ºi începutul anilor 1980, când a intervenit o recesiune se-
verã. Prin urmare, statul a fost supus unor transformãri ireversibile.

O serie de indicatori macroeconomici reflectã o situaþie de echilibru relativ,
printre aceºtia regãsindu-se Produsul Intern Brut, nivelul ridicat al investiþiilor ºi
ratele scãzute ale inflaþiei. Situaþia este similarã pe piaþa muncii, unde angajãrile
ºi nivelul venitului real erau în creºtere, în prima fazã. Însã acest tip de dezvol-
tare comportã o „faþã ascunsã“. Problemele legate de sãrãcie ºi de distribuþia ine-
galã a resurselor nu corespund cu evoluþia satisfãcãtoare a indicatorilor amintiþi
mai sus36. Spre exemplu, ceea ce atrage atenþia în legãturã cu productivitatea ºi
venitul real în Chile este convertirea creºterii economice într-o distribuþie func-
þionalã a veniturilor, care opereazã regresiv37. Deºi creºterea ratei angajãrilor a
permis o scãdere a nivelului sãrãciei în termeni absoluþi, caracteristicile unei
pieþe a muncii flexibile au evidenþiat situaþia materialã precarã a multor lucrã-
tori; aceasta înseamnã cã reducerea sãrãciei nu poate fi consideratã ireversibilã,
dar este în mod fundamental instabilã38.

Modificãrile survenite în agriculturã, un domeniu de bazã al economiei, sunt
ilustrative pentru impactul neoliberalismului. Încã dinainte de 1973, legea re-
formei agrare, care redistribuise proprietãþile, adusese schimbãri în relaþiile de
putere din interiorul þãrii, cu intenþia vãditã de modernizare a acestui sector39.
Însã regimul Pinochet a fãcut toate eforturile de anulare a mãsurilor cu caracter
socialist, pentru a schimba din nou relaþiile de putere din mediul rural. Aceasta
nu însemna cã se dorea revenirea la situaþia existentã înaintea venirii lui Allende
la putere. În fapt, doar o micã parte din proprietatea agrarã a fost retrocedatã,
pentru cã nu se dorea o replicare a situaþiei dinainte de 197040. Sectorul agricol
juca un rol din ce în ce mai important în generarea veniturilor din exporturi, da-
toritã fermelor moderne.

Pentru Pinochet ºi „Chicago Boys“, modernizarea agriculturii era sinonimã
cu crearea unor ferme eficiente, investiþii ºi proprietãþi strãine masive, un sector
orientat spre export. Cu toate acestea, schimbãrile au pretins un cost social. S-a
creat un „proletariat rural“ care nu mai locuia în zona fermelor, ci în mici oraºe,
iar activitatea era sezonierã. Relaþiile de familie s-au schimbat ca urmare a creº-
terii angajãrilor femeilor41.

Reforma agrarã este emblematicã pentru economia din Chile, mult mai co-
nectatã acum la piaþa mondialã, prin intermediul proprietãþii strãine asupra între-
prinderilor domestice ºi prin implementarea modelului centrat pe export. Evolu-
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þiile economice au demonstrat cã exportul de produse agricole era diferit de cel
al cuprului, care era dominant pânã la instaurarea regimului militar; diferenþa
rezida în vulnerabilitatea mai mare a preþului produselor agricole42.

Prin urmare, impunerea neoliberalismului a schimbat principiile de mana-
gement economic. Sistemul de asigurãri sociale, cel de sãnãtate, cel educaþional
erau complet transformate. Acum era dificilã o anulare a acestor reforme. De
asemenea, era dificilã o reîntoarcere la vechiul sistem administrativ centralizat,
cu toate cã existau perspective pentru o intervenþie moderatã a statului în amelio-
rarea condiþiilor sociale ºi a accesului la educaþie.

Impactul modelului neoliberal era destul de pronunþat ºi în domeniul cultural
ºi al stilului de viaþã. În privinþa veniturilor ºi a bunãstãrii, societatea era din ce
în ce mai polarizatã. Este notabilã discrepanþa dintre nivelul ºi stilul de viaþã al
bogaþilor ºi cel al sãracilor. Înainte de 1973, clasa celor bogaþi era reþinutã în afi-
ºarea publicã a situaþiei materiale, fiind adepta egalitarismului social; în epoca
lui Pinochet, acest model al culturii de masã a fost abandonat în favoarea opulenþei
ºi a individualismului43.

Au existat mutaþii ale valorilor civice ºi politice, dar ºi în materie de ideolo-
gie. Nu a fost pe deplin acceptatã ideea unei pieþe libere — a cãrei intenþie era
eliminarea statului din poziþia de administrator al bunurilor ºi serviciilor publice
— dar credinþa într-o economie de piaþã era o realitate la nivelul întregii socie-
tãþi. Schimbãrile ideologice din Chile erau susþinute de modificãrile pe plan glo-
bal, în special cele din Uniunea Sovieticã ºi Europa de Est44. La acel moment,
se considera cã statul trebuie sã renunþe la rolul dominant în economie ºi în poli-
ticile sociale ºi sã permitã dezvoltarea pieþei libere.

Multe din reformele economice erau inevitabile pe termen lung. Mai mult,
este de precizat faptul cã ele au fost implementate sub un regim autoritar, deºi în
mod normal sunt asociate unui regim democratic. Guvernul nu a furnizat justifi-
cãri oficiale pentru adoptarea acestor mãsuri extreme, dar costurile sociale au
fost foarte ridicate. Dupã cum s-a constatat, reformele „ªcolii de la Chicago“ au
avut ca efect creºterea veniturilor statului, dar ºi accentuarea disparitãþilor so-
ciale. La fel de adevãrat este cã economiºtii au acþionat în condiþii nefavorabile,
adicã al existenþei unui regim politic dictatorial ºi rigid.

Piaþa muncii a fost un determinant al integrãrii sociale. O discuþie asupra dez-
voltãrii ca rãspuns la problema sãrãciei conduce la conceptul de integrare socialã,
premisa de bazã pentru coexistenþa, în orice stat, a sectorului urban, modern ºi a
celui rural, tradiþional45. Provocarea lansatã în relaþie cu dezvoltarea economicã
este integrarea sectorului tradiþional în modernitatea oferitã de capitalism, iar
piaþa muncii este un instrument de bazã. Mulþi economiºti argumenteazã cã, prin
intermediul muncii, indivizii pot obþine venituri care cresc în timp, oferindu-le
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accesul la noi bunuri ºi servicii ºi eradicând astfel sãrãcia46. Analog, ºomajul este
considerat o cauzã majorã a excluderii sociale.

În ciuda unui grad ridicat de consens privitor la aportul pozitiv al neolibe-
ralismului în modernizarea ºi stabilizarea economiei din Chile, aspectele nega-
tive precum concentrarea excesivã a bunãstãrii ºi a veniturilor aduc în discuþie o
dilemã, ºi anume dispariþia rolului statului ca agent neutru în procesul pieþei.
Statul ar trebui sã îºi asume rolul de supraveghetor al economiei ºi sã asigure dis-
tribuþia echitabilã a resurselor. Existã posibilitatea ca aplicarea unui sistem de
piaþã, în contextul regimului autoritar, sã fie o decizie politicã în favoarea anu-
mitor grupuri ºi în defavoarea altora? Poate exista libertate de alegere, în condi-
þiile în care doar un mic grup dispune de resursele necesare exercitãrii acesteia?
Dacã luãm în considerare efectele pozitive ºi negative ale neoliberalismului, s-ar
pãrea cã rãspunsul este negativ.
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