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Przedmiotem omawianej ksi¹¿ki jest
analiza neoliberalnej polityki gospodarczej, realizowanej w ci¹gu ostatnich trzydziestu lat w Chile, i zwi¹zanych z ni¹
przemian instytucjonalnych. Analiza prowadzona jest w uk³adzie chronologicznym, a tytu³y kolejnych czêœci: Radykalny neoliberalizm (lata siedemdziesi¹te),
Pragmatyczny neoliberalizm (lata osiemdziesi¹te) oraz Demokratyczny neoliberalizm (lata dziewiêædziesi¹te), odzwierciedlaj¹ pogl¹d autorki na temat ewolucji systemu instytucjonalnego i zwi¹zanej z nim polityki gospodarczej. Zdaniem
autorki, wprowadzenia neoliberalnej polityki po dokonanym przez Pinocheta zamachu stanu nie da siê wyjaœniæ wy³¹cznie przez odniesienie do idei, reprezentowanych przez tzw. Chicago Boys. Istotn¹ rolê odegra³y tak¿e w¹skie grupy biznesu, zwi¹zane œciœle z miêdzynarodowymi rynkami i operacjami finansowymi,
a przez to nieodczuwaj¹ce zagro¿enia
zwi¹zanego ze zdjêciem protekcyjnej
ochrony gospodarki. Uk³ad si³ sprawia³,
¿e grupy te mia³y w latach siedemdziesi¹tych bardzo dobre nieformalne kana³y
dostêpu do oœrodków w³adzy gospodarczej i politycznej. Zarazem, autorytarny
system polityczny skutecznie wykluczy³
naciski na rz¹d nie tylko ze strony pracowników najemnych, ale i innych grup
biznesu. W³aœnie wskutek nieuwzglêdniania sytuacji wielu ga³êzi gospodarki,
radykalna polityka neoliberalna spowodowa³a g³êbokie za³amanie gospodarki
chilijskiej na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. PóŸniej polityka ta uleg³a zmianie, co wi¹za³o siê z rozszerzeniem kana-
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³ów dostêpu do w³adzy dla innych grup
biznesu, dziêki temu kryzys przezwyciê¿ono. Radykalna polityka neoliberalna
uruchomi³a zarazem spo³eczny proces
uczenia, polegaj¹cy na dostosowywaniu
siê aktorów do warunków znacznie bardziej rynkowych. Spowodowa³o to spadek roszczeñ w stosunku do pañstwa i zachowania bardziej proefektywnoœciowe.
Po odejœciu Pinocheta od w³adzy i restytucji demokracji, kana³y dostêpu do w³adzy zosta³y jeszcze bardziej rozszerzone,
u³atwiaj¹c dalszy postêp procesów kooperacyjnych. Ustrój polityczny jest jednak tak skonstruowany (ograniczenia
parlamentu), ¿e wywieranie presji redystrybucyjnej jest trudne, w dalszym ci¹gu
ograniczone s¹ te¿ mo¿liwoœci tego rodzaju nacisków ze strony pracowników
najemnych.
Autorka opiera siê na opracowaniach
(a nie na materia³ach pierwotnych), i to
praktycznie tylko anglojêzycznych, choæ
wœród autorów jest wielu Chilijczyków.
Spoœród 218 powo³ywanych publikacji
w jêzyku hiszpañskim s¹ trzy; spoœród 9
powo³ywanych dokumentów rz¹dowych
— jeden. Sam w sobie dobór literatury
nie budzi w¹tpliwoœci, nasuwaj¹ siê jednak dwa pytanie. Po pierwsze, czy na
pewno prace w jêzyku hiszpañskim nie
wnosz¹ nic do sprawy. Po drugie, czy
ograniczenie siê niemal wy³¹cznie do
opracowañ (a dotyczy to tak¿e statystyki
— tabele przytaczane s¹ za innymi autorami) nie ogranicza autorki w istotnym
stopniu. Rezygnacja z w³asnych badañ
nad pierwotnym materia³em empirycznym sprawia, ¿e autorka zmuszona jest
przyjmowaæ wnioski poprzedników stosunkowo bezkrytycznie.
Zastosowana metoda pozwala jednak
zaakceptowaæ dobór materia³u, w³aœnie
bowiem metoda stanowi o „wartoœci dodanej” tej pracy. Autorka przeprowadzi³a swe badania, korzystaj¹c z koncepcji,
wypracowanych przez now¹ ekonomiê
instytucjonaln¹. Te w³aœnie kategorie
badawcze tworz¹ jêzyk stosowanej meto-
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