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Streszczenie:  
W ostatniej dekadzie Ameryka Łacińska dokonała 
olbrzymiego rozwoju gospodarczego i pomimo kry-
zysu globalnego utrzymuje statystyki wzrostu na za-
dowalającym poziomie, a jego efekty są wykorzy-
stywane do przeprowadzenia reform gospodarczych. 
Wzrost ten przełożył się na poprawę sytuacji regionu 
jako całości, ale także przyczynił się, po raz pierw-
szy w niedawnej historii gospodarczej regionu, do 
zmiany sytuacji najuboższej części społeczeństwa 
i zmniejszenia nierówności społecznych. W niniej-
szym artykule autorzy zastanawiają się, na ile sku-
teczną politykę społeczną prowadzą dwaj regionalni 
prymusi – Brazylia oraz Peru. Głównym celem arty-
kułu jest syntetyczna analiza ewolucji polityk spo-
łecznych obu państw w ostatnich latach w zakresie 
pomocy społecznej, ingerencji na rynku pracy, służ-
by zdrowia, szkolnictwa i mieszkalnictwa. Artykuł 
odpowiada także na pytanie, czy redystrybucja i za-
angażowanie państwa mają realny wpływ na trwałe 
zmniejszanie nierówności między obywatelami 
w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej 
i na poprawę jakości życia. 
 

Abstract:  
In the last decade, Latin America has experienced 
an enormous economic development, despite the 
global crisis, and it has maintained statistics of 
growth at a satisfactory level, while its effects are 
being used to carry out economic reforms. This 
growth has translated into an improvement of the 
situation of the region as a whole, but also contrib-
uted for the first time in recent economic history of 
the region, to the change of the situation of the 
poorest sections of the population and reduction of 
inequalities. In this article the authors wonder how 
effective social policies of two regional top coun-
tries in the field – Brazil and Peru are lead. The 
main aim of this article is a synthetic analysis of 
the evolution of the social policies of the two coun-
tries in recent years in terms of social assistance, 
intervention in the labor market, healthcare, educa-
tion and housing. Article searches for an answer to 
the question of whether the redistribution and state 
involvement have a real impact on the sustainable 
reduction of inequalities between citizens in access 
to basic social infrastructure and improvement of 
the quality of life. 
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Wstęp 

Ameryka Łacińska, pozostająca regionem głębokich nierówności społecz-
nych, doświadcza od przełomu wieków wielu pozytywnych przemian społeczno-
gospodarczych. Wśród etykiet próbujących opisać skalę zjawiska i jego powszech-
ny charakter pojawiły się takie określenia, jak „cicha rewolucja”, „zmiana epoki”2, 
„złota epoka” czy „dekada Ameryki Łacińskiej” (Moreno, 2011: 27). Dla umiarko-
wanych optymistów jest w tych określeniach nie tylko opis obecnego stanu rzeczy, 
lecz również projekcja na przyszłość – Ameryka Łacińska ma za sobą dobry start, 
znalazła się na drodze do szybkiej modernizacji i przy umiejętnym budowaniu, 
wzmacnianiu fundamentów instytucjonalnych, mechanizmów ekonomicznych oraz 
infrastruktury technicznej i społecznej, w najbliższym dziesięcioleciu może stać się 
jednym ze światowych liderów. Krytycy przestrzegają jednak przed zbyt wielką 
wiarą w „latynoamerykański cud”, wskazując na wciąż nierozwiązane problemy 
strukturalne, trwałość i zasięg biedy, nierówności i innych problemów społecznych, 
a także na nowe wymiary wykluczenia (np. cyfrowe). 

Zachodzące zmiany są w dużej mierze pochodną wzrostu gospodarczego, 
który w latach 2004-2007 wyniósł 5,3% (średnia dla całego regionu), zaś w latach 
2010-2013 – 3,4%, przynosząc ożywienie na rynku pracy, rozkwit wielu sektorów 
gospodarki i towarzyszące im transformacje mentalności (np. umocnienie etosu 
przedsiębiorczości). W 2013 roku Ameryka Łacińska i Karaiby zanotowały naj-
wyższe od 1997 roku wskaźniki poziomu zadowolenia z jakości życia, zaś średnia 
dla regionu wyniosła 77%; w 1997 było to 41% (Latinobarómetro, 2013: 44). Mię-
dzy rokiem 2002 a 2013 liczba osób ubogich w regionie zmniejszyła się o 15,7%, 
do 28,2%, zaś osób żyjących w nędzy o 8% – do 11,3% (CEPAL, 2013). Oznacza 
to, że ponad 50 milionów osób poprawiło swoje umiejscowienie społeczno-
ekonomiczne, wywołując masowy proces „rozszerzania klasy średniej” (Ferreira, 
2013). Istotą tej tendencji jest nie tylko podniesienie poziomu dochodów, lecz rów-
nież zmiany w autopercepcji (postrzeganie siebie jako nie-biednych), nawykach 
konsumpcyjnych, sposobach spędzania czasu wolnego, aspiracjach, oczekiwaniach 
wobec państwa czy systemu edukacyjnego3. To nowa (emergente), „nie tradycyjna” 

                     
2 Wypowiedź prezydenta Ekwadoru Rafaela Correi z 2011 roku: „Ameryka Łacińska nie doś-
wiadcza epoki zmian, lecz zmianę epoki”.  
3 Istnieje wiele sposobów na zdefiniowanie i zmierzenie zasięgu występowania klasy średniej 
w społeczeństwie, opartych o wskaźniki obiektywne (poziom dochodów, wyposażenie mieszka-
nia, posiadane dobra i środki, charakter wykonywanej pracy, czy nawet posiadanie pomocy do-
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klasa średnia napędza szybki wzrost sektora budownictwa mieszkaniowego, moto-
ryzacyjnego, usług, w tym szczególnie gastronomii4, rozwój centrów handlowych5 
czy instytucji finansowych (np. oferujących mikrofinansowanie). 

Nie mniejsze znaczenie ma fakt, że w ostatnim dziesięcioleciu w większoś-
ci państw regionu demokracja okrzepła i zyskała uznanie wśród społeczeństwa oraz 
elit – choćby tylko w sensie deklaratywnym – jako „najbardziej pożądana forma 
sprawowania rządów” (Latinobarómetro, 2013: 27). Choć w kontekście procesu 
konsolidacji oraz instytucjonalizacji demokracji Ameryka Łacińska jest kontynen-
tem „wielu prędkości” 6, to fakt odejścia od autorytarnych form sprawowania rzą-
dów jest istotnym czynnikiem wpływającym na sytuacje i działania podejmowane 
przez obywateli oraz instytucje państwowe. 

Umocnienie demokracji i równoległy do niej okres „ekonomicznej bonan-
zy” odnowił publiczną debatę na temat zasady subsydiarności (pomocniczości), 
czyli tego, w jaki sposób i na ile państwo powinno ingerować w działania jednostek 
i grup społecznych, zwłaszcza tych, które są zmarginalizowane, defaworyzowane 
i „nie całkiem wystarczalne” (Millon-Delson, 1995: 6). Innymi słowy – ożywił się 
spór, jak wydawać publiczne pieniądze. Rządy państw Ameryki Łacińskiej zajęły 
wobec tego wyzwania różne postawy, stosownie do własnej tradycji ideologicznej, 
okoliczności koniunkturalnych i zapatrywań liderów politycznych. Walka o tzw. 

                                                                                                           
mowej), bądź subiektywne (autopercepcja, miejsce zamieszkania, nawyki społeczne i kulturowe, 
przekonania i wartości). Bank Światowy przyjmuje, że do klasy średniej przynależą osoby, 
których dochód dzienny per capita, w odniesieniu do parytetu siły nabywczej, wynosi od 10 USD 
do 50 USD. Warto jednak pamiętać, że klasa średnia jest grupą wewnętrznie bardzo zróżnicowa-
ną i obejmuje również osoby „podatne na wykluczenie”, dla których każde wahnięcie koniunktu-
ry, restrukturyzacja gospodarcza czy zmiany na rynku pracy mogą spowodować ponowne 
popadnięcie w ubóstwo. 
4 Np. w Peru gastronomia stała się jednym z najważniejszych zasobów modernizacyjnych państ-
wa, istotnym instrumentem polityki zagranicznej oraz umacniania dumy narodowej. Z tego 
względu ukuto pojęcie peruwiańskiego „boomu gastronomicznego”, dla wskazania, jak istotne 
miejsce zajmuje kuchnia we współczesnej gospodarce i społeczeństwie tego państwa (por. El 
boom gastronómico peruano, 2009, Lima: Apega). W ostatnim dziesięcioleciu sprzedaż w loka-
lach gastronomicznych wzrosła 10-krotnie; w 2009 roku każdego dnia – w skali kraju – 
wydawano 28 zezwoleń na prowadzenie działalności kulinarnej (El Comercio, 28.02.2011). 
5 Według „A.T. Kearney Global Retail Development Index 2013”, corocznego raportu dotyczą-
cego atrakcyjności lokowania inwestycji z sektora handlu detalicznego na świecie, trzy pierwsze 
miejsca zajęły kraje Ameryki Łacińskiej: Brazylia, Chile oraz Urugwaj. 
6 José Miguel Insulza, sekretarz generalny Organizacji Państw Amerykańskich, w jednym z wy-
wiadów skwitował ten stan uwagą, że w Ameryce Łacińskiej jest „dużo demokracji i mało insty-
tucji” (2013). 
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sprawiedliwość społeczną, o odwrócenie przysłowiowego „prawa lejka”7 (ley de 
embudo) stała się istotnym postulatem lewicowych „rządów postępowych”, choć 
nie wszędzie realizowanym z jednakowym rozmachem. W Wenezueli Hugo Chá-
vez stworzył w 2003 roku Krajowy System Misji, zwanych „misjami boliwariańs-
kimi”, obejmujących szereg programów służących zwalczaniu nierówności spo-
łecznych (np. Misión Robinson, Misión Barrio Adentro). Podobnie w Argentynie 
rządy Nestora Kirchnera (2003-2007) oraz Cristiny Fernández de Kirchner (2007-   
-2015) wydatnie rozbudowały programy socjalne (planes sociales), oferujące liczne 
subsydia dla rodzin o niskich dochodach, osób bezrobotnych i młodzieży8.  

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jak obowiązki społeczne państwa 
wypełniają dwaj regionalni prymusi wzrostu – Brazylia oraz Peru. Głównym celem 
artykułu jest syntetyczna analiza procesu instytucjonalizacji oraz ewolucji polityk 
społecznych obu państw od przełomu wieków w zakresie pomocy społecznej, inge-
rencji na rynku pracy, służby zdrowia, szkolnictwa i mieszkalnictwa. Postaramy się 
również odpowiedzieć na niełatwe pytanie, na ile zastosowane rozwiązania są efek-
tywne, trafne i użyteczne w zmniejszaniu nierówności społecznych.  

Peru 

Od ponad dekady Peru doświadcza stabilnego wzrostu gospodarczego i po-
zytywnych zmian w obrębie społeczeństwa. Niemniej bycie jednym z „latynoame-
rykańskich tygrysów” czy też, jak wolą inni – „pumą”, nie dokonało się przez przy-
padek. Wymagało przezwyciężenia szeregu ekonomicznych trudności, geograficz-

                     
7 Występujące w niektórych państwach Ameryki Łacińskiej określenie odnoszące się do ogólnie 
pojmowanej niesprawiedliwości i korupcji. Nazwa opisuje sytuację, w której jedna osoba lub gru-
pa korzysta z dóbr bądź przywilejów (znajduje się po szerokiej stronie lejka), podczas gdy inna 
osoba lub grupa jest defaworyzowana (znajduje się po wąskiej stronie lejka). W kontekście nies-
prawiedliwości społecznej „prawo lejka” pojawia się w wierszu Pablo Nerudy „Promulgación de 
Ley de Embudo”, opublikowanym w zbiorze „Canto General” (1950): „(…) I w końcu trafiło do 
Kongresu/Prawo najwyższe, przesławne/szanowane, nietykalne./Prawo lejka/zostało uchwalone./ 
Dla bogacza stół/Śmieci dla biedaków/Pieniądze dla bogatych/Praca dla biednych/Przestronny 
dom dla bogacza/Dla biedaka tugurio (…)” (tłum. własne). Istnieje też rymowana, żartobliwa 
wersja „prawa lejka”, np. w Argentynie, odnosząca się do „niesprawiedliwości” w sferze relacji 
między płciami (związek „pięknej i bestii”). 
8 W 2015 roku istniało 58 programów, których beneficjentami było 18,3 miliona osób (ok. 44% 
społeczeństwa argentyńskiego). 
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nych determinantów i społecznych traum9. Stracona dekada lat osiemdziesiątych 
i wewnętrzny konflikt zbrojny wywołany przez Komunistyczną Partię Peru – Świe-
tlisty Szlak wyniosły do władzy „człowieka znikąd”, Alberto Fujimoriego. W Fuji-
morim-migrancie znaczna, nie-kreolska część społeczeństwa ujrzała ucieleśnienie 
własnych losów i oczekiwań, a także katalizator postępu. W okresie pierwszej ka-
dencji autorytarny styl sprawowania rządów przez Fujimoriego bynajmniej nie wy-
woływał gwałtownego sprzeciwu obywateli. Skuteczna polityka gospodarcza, fis-
kalna, antypartyzancka oraz populistyczne, choć efektywne działania na miejskich 
obszarach marginalnych przyniosły ówczesnemu prezydentowi niezwykłą popular-
ność. W wyborczym, 1995 roku Fujimori cieszył się nawet 72% poparciem. Dopie-
ro druga kadencja ukazała, że przyjęty przez niego styl nie sprawdza się w formu-
łowaniu polityk długoterminowych. Dodatkowo permisywny stosunek do „prywa-
tyzacji” państwa oraz praktyk korupcyjnych, inspirowanych przez prezydenckiego 
doradcę Vladimiro Montesinosa, przyczynił się do wywołania na przełomie wieków 
największego kryzysu wewnętrznego od końca lat osiemdziesiątych. 

W 1990 roku, krótko po objęciu urzędu prezydenta, Fujimori wprowadził 
drastyczny pakiet naprawczy dla gospodarki, zwany popularnie fujishock10. 
W stosunkowo szybkim czasie uporano się z galopującą hiperinflacją (w roku 1990 
sięgnęła 7 654%) i dramatycznym kryzysem finansowym. W 1993 roku uchwalona 
została nowa konstytucja o wyraźnym profilu neoliberalnym, zawierająca gwaran-
cje dla zasad gospodarki wolnorynkowej (liberalizacja rynku pracy, ziemi, zasobów 
naturalnych) i ograniczająca interwencjonizm państwa. W ciągu dziesięciu lat rzą-
dów Fujimoriego państwo zredukowało swą obecność w wielu kluczowych dzie-
dzinach, a przyjęty model ekonomiczny wzmocnił mechanizmy sprzyjające wyklu-
czeniu (Thorp, Zevallos, 2001: 20). Częściową kompensacją dla cech ogólnego 
modelu gospodarki było utworzenie FONCODES, specjalnego funduszu, za pomo-

                     
9 Terytorium Peru dzieli się na trzy wyraźnie wyodrębnione krainy geograficzne: wybrzeże 
(costa), obszar górski (sierra) i selwę (las tropikalny – selva). Pomimo wielu projektów integra-
cyjnych istnieje korelacja między poziomem rozwoju społecznego a miejscem zamieszkania, na 
korzyść wybrzeża i niekorzyść reszty kraju, w odniesieniu np. do poziomu zarobków, możliwości 
znalezienia zatrudnienia, dostępu do szkolnictwa wyższego i zawodowego, obecności infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej, czy dostępu do lekarzy-specjalistów. Obecnie pięć najbiedniejszych 
departamentów Peru to departamenty andyjskie: w Huancavelica zasięg ubóstwa wynosi między 
81% a 89% (2012). Kolejne to Apurímac, Ayacucho, Cajamarca i Huánuco (zasięg ubóstwa mię-
dzy 66,4% a 71,4%). 
10 Jego inaugurację ogłosił w specjalnym, telewizyjnym przesłaniu do narodu ówczesny minister 
ekonomii Peru, Hurtado Miller, który z trudem powstrzymywał silne emocje, a wypowiedź za-
kończył wezwaniem „niech Bóg nam pomoże”. 
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cą którego państwo kanalizowało projekty socjalne, a także PRONAA, czyli pro-
gramu pomocy żywieniowej dla obszarów wiejskich i miejskich dzielnic marginal-
nych11. W zakresie polityki mieszkaniowej funkcja państwa realizowana była 
w wąskim zakresie. Ograniczała się do masowego nadawania tytułów własności 
w dzielnicach nieformalnych za pośrednictwem instytucji COFOPRI, wsparcia ma-
teriałowego udzielanego przez skompromitowany dziś aferami korupcyjnymi Ban-
co de Materiales (materiały konstrukcyjne) oraz uruchomienia programu dostępu do 
działek budowlanych dla osób ubogich (Kurowski, 2013).  

Niemniej, w latach dziewięćdziesiątych polityka społeczna Peru nie zyska-
ła kształtu integralnej, uporządkowanej i długofalowej strategii. Była raczej zbio-
rem przypadkowych, doraźnych interwencji, bez decydującego wpływu na poprawę 
wskaźników rozwoju społecznego. Choć pod koniec lat dziewięćdziesiątych roczne 
wydatki na walkę z wykluczeniem sięgnęły 900 mln USD, to liczba osób żyjących 
w ubóstwie zwiększyła się między 1998 i 2000 rokiem o 6%, do 48,4% (w 2001 –
wyniosła 54%) (Du Bois, Chavez, Cusato, 2004: 21-22). W podobnym okresie, od 
1997 do 2001, liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa wzrosła z 18,2% aż do 
24,4%. Masowej pauperyzacji społeczeństwa towarzyszyło pogłębianie się nierów-
ności w rozkładzie dochodów. W 1997 roku współczynnik Giniego wynosił 0,41, 
zaś w 2003 roku – 0,55/0,6 (Mendoza, Leyva, Flor, 2011: 66; Figueroa, 2010). 

Równolegle nastąpił jednak zauważalny „powrót państwa” w zakresie po-
prawy dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz szkolnictwa. W latach 
1995-1998 liczba osób objętych podstawową opieką zdrowotną uległa podwojeniu, 
z 6 do 12 milionów (na 25 mln mieszkańców). W ciągu siedmiu lat, od 1993 do 
2000 roku liczba rodzin, których dzieci nie uczęszczają do szkoły zmniejszyła się 
z 10,6% do 1,9%. Jednakże poprawa wskaźnika skolaryzacji nie przyczyniła się do 
podwyższenia jakości nauczania w szkolnictwie publicznym. Cechowała je słabość 
programowa i nieefektywność, co pozostało trwałym elementem edukacyjnego pej-
zażu Peru (Du Bois, Chavez, Cusato, 2004).  

Po przejściowej prezydenturze Valentina Paniaguy (2000-2001) stery pańs-
twa objął Alejandro Toledo (2001-2006), który startował w wyborach z hasłami 
„gospodarki z ludzką twarzą” oraz „społecznej gospodarki rynkowej”. W trakcie 
zaprzysiężenia, oprócz tradycyjnej inwokacji narodu i Boga, Toledo przysięgał 
obejmować urząd „w imieniu ubogich Peru”. Jego rozwiązania w zakresie polityki 
gospodarczej i fiskalnej państwa, wsparcie dla sektora nietradycyjnych upraw rol-
nych, turystyki i górnictwa, a także otwarcie na rynki zagraniczne i korzystne terms 

                     
11 M.in. „Program Szklanka Mleka”, „Śniadanie Szkolne” czy „Jadłodajnie Ludowe”.  
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of trade przyniosły szybką poprawę wskaźników makroekonomicznych. W latach 
2001-2005 średnia stopa wzrostu Peru wynosiła 4,2% rocznie – powyżej średniej 
światowej (3,8%) oraz krajów Ameryki Łacińskiej (2,5%). W tym samym okresie 
eksport zwiększył się o 44,7%, inwestycje prywatne o 25,2%, zaś wydatki publicz-
ne o 19,9% (Mendoza, García, 2006: 15). Stabilizacja, optymizm na rynku wew-
nętrznym i poczucie, że kraj przeżywa „dobry moment” przyczyniły się także do 
rozkwitu drobnej i średniej przedsiębiorczości, w atmosferze podobnej do tej z po-
czątku lat dziewięćdziesiątych w Polsce. Ponadto, proces decentralizacji adminis-
tracji publicznej, w tym decentralizacja wpływów z podatku od kopalin (canon mi-
nero) dały rządom regionalnym narzędzie do wspierania rozwoju infrastruktury 
technicznej i społecznej stosownie do własnych potrzeb12. 

A jednak Toledo nie stał się „prezydentem ubogich”, takim jak na przykład 
Lula w Brazylii, a wzrost gospodarczy nie miał cech zapowiadanego „wzrostu na 
rzecz ubogich” (crecimiento pro-pobre), który zakłada, że korzyści, jakie odnoszą 
ludzie biedni są proporcjonalnie wyższe od tych, jakie odnosi pozostała część spo-
łeczeństwa. Zmienił się na pewno charakter dyskursu publicznego, za to analiza po-
lityki społecznej nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, by w sensie jakościowym – 
w porównaniu do rządów poprzednika – dokonała się jakaś istotna zmiana. Trzeba 
natomiast stwierdzić, że pomimo niekorzystnej sytuacji państwa w chwili objęcia 
władzy, prezydentowi udało się zapewnić krajowi stabilizację oraz trwały rozwój.  

Priorytetem Toledo była reforma systemu edukacji, redukcja ubóstwa na 
prowincji, zmiany w polityce zatrudnienia i polityce mieszkaniowej, a także po-
większanie kapitału ludzkiego. W 2001 roku ogłoszono „Strategiczny Plan Huas-
carán dla Wielkiej Zmiany Edukacyjnej”. Plan zakładał m.in. wsparcie infrastruktu-
ralne dla obszarów wiejskich i marginalnych, zaopatrzenie szkół w nowe technolo-
gie, rozwój edukacji dwujęzycznej i zawodowej, zwiększanie potencjału uczniów 
oraz szkolenia dla nauczycieli. Żadnego z tych założeń nie udało się zrealizować, 
a w zakresie niektórych aspektów zanotowano nawet pewien regres (np. nieznaczny 
wzrost analfabetyzmu). Rząd nie zwiększył wydatków na edukację, które przez pięć 
lat utrzymywały się średnio na poziomie 2,7% PKB i nie udało mu się polepszyć 
jakości nauczania, co potwierdziły fatalne wyniki peruwiańskiej młodzieży w tes-
tach PISA (Chiroque, 2006: 344)13.  

                     
12 Np. Departament Tacna w 2001 roku otrzymał 4 mln PEN (ok. 1,3 mln USD), a w roku 2004 – 
39 mln; departament Cajamarca zanotował wzrost z 30 mln do 187 mln, zaś departament La 
Libertad z 3 do 20 mln. 
13 PISA (Programme for International Student Assessment) to międzynarodowy program badaw-
czy, kierowany przez Organizację Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju. Porównuje umiejętności 
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Również system ochrony zdrowia nie odnotował jakościowej odmiany, 
dziedzicząc wszystkie strukturalnie niedomagania po poprzednikach (Vásquez, 
2004). Rząd skoncentrował się przede wszystkim na pomocowych projektach ży-
wieniowych dla dzieci, młodzieży i osób starszych, skupionych w powołanym 
w 2005 roku Programie JUNTOS. Innowacyjną strategię zaproponowały za to wła-
dze miasta w Limie, które „z myślą o najbardziej potrzebujących” powołały w 2004 
roku Metropolitarny System Solidarności SISOL. Miasto stołeczne pokryła sieć 
Szpitali Solidarności oraz przychodni, w których każda osoba potrzebująca opieki 
lekarskiej (w tym pozbawiona ubezpieczenia) może za niewielką opłatą skorzystać 
z konsultacji ze specjalistami i podstawowych zabiegów diagnostycznych. Sukces 
tego projektu sprawił, że inne miasta poszły śladem Limy i SISOL jest dziś obecny 
w siedmiu prowincjach.  

Toledo powołał też dwa programy mające na celu utworzenie czasowych 
miejsc pracy dla osób bezrobotnych i żyjących w biedzie i zatrudnianie ich przy 
pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Program „A Trabajar – Urbano” 
skierowany był do mieszkańców mocno spauperyzowanych obszarów miejskich, 
z kolei „A Trabajar – Rural” – do mieszkańców obszarów wiejskich. W latach 
2001-2003, kiedy projekt był realizowany, tymczasowe zatrudnienie znalazło 
112 tys. osób w miastach i 160 tys. na wsi. Właściwie tylko w tym przypadku moż-
na wyraźnie wskazać, że redystrybucja wywołała efekt „przesączania” (trickle-
down, choreo), podnosząc – choćby tylko czasowo – jakość życia społeczności ob-
jętych programem. Chociaż obie wersje „A Trabajar” zapewniały wynagrodzenie 
poniżej płacy minimalnej (ok. 100 USD miesięcznie), to jednak ich skutki były wie-
lowymiarowe: integracja społeczności, wzmocnienie kapitału społecznego, upod-
miotowienie kobiet, dowartościowanie czy efekt w postaci uzyskanej korzyści in-
frastrukturalnej (Chacaltana, 2003). 

W latach 2001-2006 nastąpiła integracja szeregu instrumentów polityki 
mieszkaniowej, których koordynację przekazano nowo utworzonemu Ministerstwu 
Gospodarki Mieszkaniowej, Sanitarnej i Budownictwa. Ministerstwo ustanowiło 
Narodowy Plan Mieszkaniowy – „Mieszkanie dla Wszystkich”. Celem nowej insty-
tucji nie miała być budowa ani finansowanie mieszkań, lecz kojarzenie oferty de-
weloperów, instytucji finansowych z potencjalnymi nabywcami. Instrumentami 
wsparcia dla złagodzenia problemu mieszkaniowego były programy „Moje Miesz-

                                                                                                           
uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w takich dziedzinach, jak czytanie i interpretacja, mate-
matyka oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych. W 2012 roku Peru zajęło ostatnie, 65 
miejsce w teście PISA.  
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kanie” (Mi Vivienda), „Własny Dach” (Techo Propio) oraz „Mieszkanie Progre-
sywne” (Vivienda Progresiva)14. Oferta pierwszego z nich skierowana była do sze-
roko rozumianej klasy średniej (wartość mieszkania wynosiła 15 tys. USD). Dwa 
kolejne programy przeznaczone były dla osób mniej zamożnych, które dodatkowo 
mogły skorzystać z rządowych subsydiów (Rodzinny Bon Mieszkaniowy). Aktyw-
ność państwa w zakresie polityki mieszkaniowej nie ograniczała się do budownic-
twa mieszkaniowego. Państwo zaproponowało również programy wspomagające 
rozwój i poprawę jakości życia oraz architektury większych obszarów zabudowy 
(projekty „Moja Dzielnica”, „Boisko w Mojej Dzielnicy”). 

Realizowana przez państwo polityka mieszkaniowa nie na wszystkich 
płaszczyznach przyniosła pożądany efekt. Środki przeznaczone na realizację Naro-
dowego Planu Mieszkaniowego zostały wydatkowane przed planowanym zakoń-
czeniem programu (2006) i choć nie osiągnięto wszystkich jego celów, to zwięk-
szyła się aktywność sektora budowlanego i wzrosła liczba ofert na rynku mieszka-
niowym. Poprawa na rynku nieruchomości zwiększyła podaż lokali dostosowanych 
cenowo przede wszystkim do możliwości klasy średniej. W ramach funduszu „Mo-
je Mieszkanie” wybudowano do 2006 roku 35 tys. mieszkań, beneficjentami „Włas-
nego Dachu” zostało 10 tys. osób, zaś „Rodzinny Bon Mieszkaniowy” przyznano 
18 tys. rodzin. Państwo zaniechało jednak realizacji polityk w zakresie zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych lub mieszkających w nieadekwatnych 
warunkach oraz nie rozwiązało problemu nielegalnego zasiedlania gruntów i chao-
tycznego „rozlewania” się miast. 

W trakcie prezydentury Alejandra Toledo zasięg ubóstwa skurczył się 
z 54% do 44,5%, zaś skrajnego ubóstwa z 24,2% do 16,1%, ale ani dystrybucja do-
chodów nie stała się bardziej sprawiedliwa, ani redystrybucja bardziej efektywna. 
Współczynnik Giniego pozostał na poziomie ok. 0,53/0,54, ulegając tylko niez-
nacznym fluktuacjom (Mendoza, Leyva, Flor, 2011). Od 2001 roku wzmógł się 
proces emigracji mieszkańców Peru, który osiągnął rozmiary kilkakrotnie większe, 
niż w czasach „straconej dekady” czy okresu przemocy politycznej. Do 2005 roku, 
kiedy intensywność tego procesu zmalała, poza granicami znalazło się ok. 1 miliona 
Peruwiańczyków. Za czasów Toledo gospodarka Peru przeżywała okres dynamicz-
nego wzrostu, i choć okres ten nazwany został „peruwiańskim cudem”, to do usta-
nowionego przez Fujimoriego neoliberalnego modelu Toledo nie wprowadził więk-

                     
14 W 2003 roku, spośród wszystkich nowych lokali w Limie, 49% wybudowano w ramach pro-
gramu „Moje Mieszkanie”, 28% – „Własny Dach”, a 23% wybudował Bank Materiałów (wyko-
nawca programu „Mieszkanie Progresywne”).  
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szych zmian (Mendoza, 2013). Wiele inicjatyw inspirowanych przez rząd spotkało 
się z gwałtowną reakcją społeczną, jak lokalizacja projektów wydobywczych (Ca-
misea) czy plany prywatyzacji energii elektrycznej („Arequipazo”, 2002). Pomimo 
wielu niewątpliwych osiągnięć podczas prezydentury, Toledo ustępował ze stano-
wiska zawiedziony i rozczarowany, że jego polityka nie była w kraju doceniana15. 

Wybory w 2006 roku wygrał Alan García, rywalizując z politycznym au-
tsajderem i radykalnym – w owym czasie – przeciwnikiem „systemu” i reprezentan-
tem wykluczonych, Ollantą Humalą. Pojawienie się Humali na scenie politycznej 
zapowiadało konieczność reorientacji polityki na rzecz marginalizowanych spo-
łeczności selwy i Andów, w którym państwo tradycyjnie było mało obecne i które 
w niewielkim stopniu skorzystały z poprawy koniunktury. Ze względu na doświad-
czenia katastrofalnej, pierwszej prezydentury (1985-1990) istniało przekonanie, że 
García wybierze drogę ekonomicznego populizmu (Cotler, 2011: 23). Tymczasem 
García dokonał ideologicznej wolty: porzucił dyskurs populistyczny i przyłączył się 
do zwolenników wolnego rynku, co zaważyło na jego polityce społecznej. Prezy-
dent utrzymał dyscyplinę fiskalną, niską inflację, pogłębił integrację z rynkami 
światowymi poprzez kolejne Traktaty o Wolnym Handlu (m.in. z Kanadą, Singapu-
rem, EFTA, Tajlandią) a także dzięki negocjacjom z UE i stworzył instrumenty 
oraz atmosferę przyjazną inwestycjom zagranicznym. W latach 2006-2010 średni 
wzrost PKB Peru wynosił 7,2% rocznie, osiągając najwyższą wartość w 2008 roku 
(9,8%). Nawet po kryzysowym 2009 roku (1,1%) peruwiańska gospodarka była w 
stanie szybko powrócić do poprzedniego rytmu wzrostu (w 2010 roku – 8,8%). 
Między 2004 i 2009 rokiem zatrudnienie w sektorze formalnym zwiększyło się o 
39,9%, a w sektorze nieformalnym, stanowiącym ok. 60% gospodarki Peru i za-
trudniającym 79% osób aktywnych zawodowo, o 18,2%. Również w tym okresie 
przeciętne zarobki wzrosły o 25% na obszarach miejskich i o 32% na wsi. Najistot-
niejszym osiągnięciem była jednak redukcja zasięgu ubóstwa do 27,8% (2011) oraz 
skrajnego ubóstwa do 6,3%. 

Pomimo tego, że skurczenie zasięgu biedy bardziej sceptyczni komentato-
rzy tłumaczyli zmianą techniki jej pomiaru, jaka została dokonana przez urząd sta-
tystyczny i której można przypisać polityczne intencje, to jednak Peru wykonało 
kolejny milowy „skok ku nowoczesności”. Państwo pojawiło się wśród prymusów 
rozwoju gospodarczego i stało się jednym z najlepszych miejsc do lokowania inwe-
stycji. Alan García otrzymał olbrzymie wsparcie i kredyt zaufania od przedsiębior-

                     
15 „Jeśli Wall Street i Waszyngton biją mi brawo, dlaczego nie robią tego Peruwiańczycy? Co się 
dzieje?” (cyt za: Mauro, 2006: 344). 
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ców, hierarchów kościelnych, środków masowego przekazu, zagranicznych eksper-
tów i agencji tworzących skale ratingowe (Cotler, 2011: 24). Dzięki nadwyżce bu-
dżetowej i stale rosnącym dochodom państwa dysponował środkami, by rozwój 
kraju stał się bardziej „inkluzyjny”16.  

W trakcie prezydentury Alana Garcii dokonano fuzji i redukcji programów 
socjalnych, ograniczając ich liczbę z 84 do 26, przy jednoczesnym zwiększeniu bu-
dżetu na ten cel o 30%. García uznał, że najlepszą drogą do rozwoju społecznego – 
obok „napędzania” koniunktury przez wspieranie gospodarki surowcowej – będą 
inwestycje w rozbudowę infrastruktury technicznej czy wielkie projekty moderni-
zacyjne, takie jak Projekt Irygacyjny Olmos. To posunięcie zostało dobrze ocenione 
przez specjalistów, jako krok ku optymalizacji i ograniczeniu biurokracji, stanowią-
cej przeszkodę w skutecznej realizacji polityki społecznej, a także jako odejście od 
polityk asystencjalnych. W 2006 roku uruchomiono program Woda dla Wszystkich 
(Agua para Todos), za pośrednictwem którego włączono w obręb sieci wodno-ka-
nalizacyjnej ok. 1 miliona mieszkańców marginalnych dzielnic stolicy. Programy 
o podobnym charakterze zrealizowano także w pozostałej części kraju, zapewniając 
bieżącą wodę i odpływ ścieków 4,6 milionom obywateli Peru (Garrido-Lecca, 
2010). Równie intensywnie pracowano nad poprawą sieci drogowej, budując i as-
faltując 10,5 tysiąca kilometrów dróg, a także elektryfikacją, dostarczając prąd do 
11,2 tysiąca miejscowości (ok. 3,2 mln osób). Utrzymano także programy żywie-
niowe, dzięki którym z 23% do 18% zmniejszyła się liczba dzieci niedożywionych. 
Za jedną z najciekawszych inicjatyw można uznać przywracanie „prawa do tożsa-
mości” osobom pozbawionym dokumentu umożliwiającego im normalne funkcjo-
nowanie w społeczeństwie17. W 2006 roku osób „niewidzialnych dla społeczeń-
stwa” było w Peru ok. 5%, głównie na obszarze Amazonii oraz w marginalnych 
dzielnicach miejskich (podobny problem występował także wśród osób starszych). 
Ponadto ok. 3% dzieci nie posiadało aktu urodzenia. W 2010 roku liczba dorosłych 
nieudokumentowanych Peruwiańczyków spadła do 0,7%; wprowadzono też obo-
wiązkowe dokumenty tożsamości dla dzieci, bez którego nie może ono korzystać 
z żadnego systemu opieki ani programu pomocy. 

                     
16 M.in. w 2008 roku uchwalono Ustawę no. 29230, popularnie zwaną „Obras por impuestos” (In-
westycje za podatki), wprowadzającą ułatwienia w przepływie środków pieniężnych służących 
rozbudowie podstawowej infrastruktury publicznej. 
17 Z powodu biedy, nieumiejętności radzenia sobie z wymogami systemu formalnego (analfabe-
tyzm funkcjonalny), zamieszkiwania obszarów peryferyjnych czy nieobecności instytucji pańs-
twowych. Brak dokumentu tożsamości wyklucza z formalnego systemu szkolnictwa, usług 
finansowych, pracy, systemu ochrony zdrowia etc. 
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Najmniej spektakularne pozostają wyniki reformy systemu szkolnictwa 
oraz służby zdrowia. W minimalnym stopniu udało się zmniejszyć nierówności 
między miastem a wsią oraz między edukacją prywatną a publiczną. Dużym nakła-
dem środków uruchomiono program odnowy i budowy kilkudziesięciu „szkół em-
blematycznych”, zapominając o 65 tysiącach szkół wiejskich (40% z nich pozba-
wionych jest elektryczności, zaś 50% - bieżącej wody i kanalizacji). Uruchomiono 
także bardzo intensywny program alfabetyzacji (czteromiesięczne kursy), a kiedy 
wskaźnik osób nie potrafiących czytać i pisać spadł z 11% do 2,8%, Alan García 
oficjalnie ogłosił Peru krajem „wolnym od analfabetyzmu”. Tą deklaracją ówczes-
ny prezydent wywołał falę wątpliwości, niepozbawionej podstaw krytyki, a nawet 
oskarżeń o manipulację wynikami. System ochrony zdrowia także nie doczekał się 
rozwiązań zmniejszających defaworyzację sierry i selwy w dostępie do specjalis-
tów, szpitali czy nawet lekarzy pierwszego kontaktu. Na obszarach wiejskich liczba 
lekarzy pozostała poniżej minimum zalecanego przez Światową Organizację Zdro-
wia (10 na 10 tys. mieszkańców). Można odnieść wrażenie, że rząd bardziej zainte-
resowany był kampanią wizerunkową, nadchodzącymi wyborami i biciem rekordu 
wykonanych „robót publicznych” (obras) niż rzeczywistym rozwiązywaniem pro-
blemów służby zdrowia. Wiele oddanych do użytku szpitali i przychodni, inaugu-
rowanych z pompą i w towarzystwie najważniejszych osób w państwie nie zostało 
de facto uruchomionych ze względu na brak wyposażenia, personelu i budżetu18. 

Alan García nie stał się „prezydentem ludowym” przede wszystkim rów-
nież z powodu przyjęcia niezwykle liberalnego i jednocześnie paternalistycznego 
kursu w kwestii wykorzystania zasobów naturalnych kraju. W 2007 roku prezydent 
opublikował artykuł „Syndrom psa ogrodnika”, mający wyjaśniać ideę przyjętych 
rozwiązań prawnych towarzyszących podpisaniu Traktatu o Wolnym Handlu 
z USA (tzw. „Ley de la selva”, dosł. „Prawo dżungli”). W swoim tekście García 
wypomniał peruwiańskim grupom etnicznym, że ich rozległe terytoria pozostają 
bezproduktywne, nie służą dobru ogółu, a oni sami są „oporni na postęp”. Na fali 
wzburzenia, wywołanego prezydenckimi koncepcjami, doszło do krwawego kon-
fliktu wokół wykorzystania zasobów gazu na terytoriach etnicznych w regionie Ba-
gua (2009)19. Ostatecznie kontrowersyjne akty prawne zostały uchylone, a dla za-

                     
18 Najwięcej kontrowersji wzbudziła inauguracja w 2011 roku, przez Alana Garcię, Szpitala 
Dziecięcego w Limie, który został wykończony i uruchomiony dopiero dwa lata później, już za 
kadencji Ollanty Humala, a wykorzystywane jest zaledwie 30% jego możliwości (2014). 
19 Dokładna liczba ofiar śmiertelnych nie jest znana. Prawdopodobnie zginęło co najmniej dzie-
więciu Indian (wg innych źródeł nie mniej niż 30) i 23 przedstawicieli peruwiańskich sił porząd-
kowych. „Masakra” w Bagua odbiła się szerokim echem w świecie i wywołała szereg negatyw-
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pobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości, już za kadencji Ollanty Humali 
uchwalono ustawę o „Prawie społeczności etnicznych do konsultacji społecznych” 
(2011). Bagua nie była przypadkiem odosobnionym. W trakcie prezydentury Alana 
Garcii gwałtownie wzrosła liczba konfliktów społecznych na tle m.in. udzielania 
koncesji bez zgody społeczności lokalnych, sposobu dystrybucji podatku od kopalin 
(„Moqueguazo”, 2008) czy lokalizacji kopalni, w których zginęło łącznie 191 osób. 

Między rokiem 2006 i 2011 Peru osiągnęło niewątpliwy sukces ekono-
miczny i społeczny. Wzrost gospodarczy pobudził przedsiębiorczość i zatrudnienie, 
przyczyniając się do zwiększenia ruchliwości społecznej oraz inkorporacji nowych, 
marginalizowanych segmentów społeczeństwa do gospodarki rynkowej. Inwestycje 
publiczne wyraźnie poprawiły wskaźniki nasycenia kraju infrastrukturą drogową 
czy wodno-kanalizacyjną. Mimo to najbardziej trwałe skutki wzrostu odczuli prze-
de wszystkim pracownicy sektora formalnego (Tello, 2011: 159). W danym okresie 
pogłębiło się rozwarstwienie między nowoczesnym i formalnym sektorem gospo-
darki, a tym tradycyjnym i nieformalnym, głównie w odniesieniu do poziomu wy-
nagrodzeń (aż 61% ludności czynnej zawodowo otrzymywało pensje poniżej płacy 
minimalnej), wskaźnika produktywności i struktury zatrudnienia. Model dystrybucji 
dochodów i akumulacji kapitału nie uległ strukturalnej zmianie. Według oficjalnych 
danych współczynnik Giniego zmniejszył się z 0,54 w 2006 roku do 0,458 w 2010, 
lecz wynik ten został poddany weryfikacji przez badaczy i urealniony do poziomu 
0,50 (Mendoza, Leyva, Flor, 2011). Nie zmniejszyły się także dysproporcje między 
rozwojem społecznym wybrzeża i obszaru andyjskiego oraz Amazonii. Decentrali-
zacja nie przyniosła spodziewanych rezultatów, jako że rządy regionalne – z braku 
doświadczonego personelu, a nawet pomysłów – nie potrafiły wydatkować fundu-
szy i często zwracały je do budżetu centralnego. García zostawił interior w stanie 
społecznego wrzenia, które w kolejnych wyborach wykorzystał Ollanta Humala.  

Humala, kandydat „lewicowego nacjonalizmu”, zaproponował wzmocnie-
nie roli państwa w walce z nierównościami i zmianę modelu neoliberalnego na „na-
rodową gospodarkę rynkową”. Dzięki pomocy intelektualistów i specjalistów usu-
nął z programu wyborczego elementy kontrowersyjne i nadmiernie radykalne, 
chcąc zaprezentować się raczej jako peruwiańska wersja prezydenta Luli niż 
Chaveza (Cotler, 2011: 27). Hasło – „wzrost gospodarczy z inkluzją społeczną” – 
dało mu ostateczny tryumf i w 2011 roku Ollanta Humala został zaprzysiężony na 
najwyższy urząd w państwie.  

                                                                                                           
nych komentarzy latynoamerykańskich polityków i przywódców. Prezydent Boliwii Evo Morales 
zakwalifikował to wydarzenie jako „ludobójstwo”. 
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Od początku kadencji rząd położył bardzo duży nacisk na podkreślenie reo-
rientacji polityki państwa w drodze ku „wielkiej transformacji”. Wyrażenia takie 
jak „inkluzja społeczna”, „walka z wykluczeniem”, polityka społeczna, polityki re-
dystrybutywne, „włączać by rosnąć”, „obowiązek wobec maluczkich” na stałe za-
gościły w dyskursie publicznym. Humala nie wprowadził jednak większych zmian 
do odziedziczonego modelu gospodarczego, uznając, że „wzrost gwarantuje pienią-
dze w portfelu”20. Rząd skupił się głównie na realizacji programów socjalnych, 
zwiększając budżet na wydatki publiczne o 35% i zaniechał poważniejszych inter-
wencji w politykę ekonomiczną państwa. Utrzymany został m.in. kurs wspierania 
sektora górniczego, co doprowadziło do wybuchu nowych konfliktów społecz-
nych21. W opinii części ekonomistów to zaniechanie, a jednocześnie uzależnienie 
od cen surowców na rynkach światowych okazało się fatalne w skutkach i stało się 
przyczyną „schłodzenia” peruwiańskiej gospodarki22. Od 2010 roku (8,8%) PKB 
Peru systematycznie spadało: w 2011 wyniósł 6,8%, w 2012 – 6,3%, zaś w 2015 
roku – 2,7%. 

Humala być może nie zostanie zapamiętany jako wybitny polityk i refor-
mator, ale na pewno jego osoba będzie skojarzona z rozbudową aparatu opiekuń-
czego, do którego wprowadził wiele mechanizmów pomocy bezpośredniej. W trak-
cie jego prezydentury uruchomiono m.in. program „Cuna Más” – wsparcie inte-
gralnego rozwoju dzieci z rodzin ubogich i skrajnie ubogich, „Qali Warma” – naro-
dowy program żywienia w szkołach, „Beca 18” – program stypendialny dla mło-
dzieży23, „Pensión 65” – pomoc materialna dla seniorów pozbawionych środków do 
życia (np. prawa do emerytury) czy „Buena Siembra” – wsparcie dla poprawy pro-

                     
20 Wypowiedź Ollanty Humala na spotkaniu APEC w Indonezji. Cytat za „El Comercio”, 
6.10.2013. 
21 Np. konflikt w Conga (2011) między lokalną społecznością a największą kopalnią złota 
w Ameryce Łacińskiej Yanacocha o korzystanie z czterech wysokogórskich jezior. Humala szedł 
do wyboru z hasłem „woda jest ważniejsza od złota”, które po objęciu prezydentury zmienił na 
„można mieć jednocześnie złoto i wodę”, co oznaczało rządowe wsparcie dla projektu rozbudowy 
kopalni. Deklaracje prezydenta wywołały zamieszki i naraziły go na oskarżenia o „zdradę”. 
22 Wypowiedź Luisa Carranzy, byłego wiceministra finansów w okresie prezydentury Alejandro 
Toledo. „La Gestión”, 10.06.2014. 
23 Zarządzające programem Ministerstwo Edukacji nie wypłaca stypendystom środków finanso-
wych, ale partycypuje we wszystkich pośrednich i bezpośrednich kosztach związanych z nauką na 
uczelni wyższej lub w szkole technicznej. Opłaca wpisowe (matrícula), czesne (w przypadku 
uczelni prywatnych), zakup materiałów do nauki, laptopa (po drugim semestrze nauki), ubezpie-
czenie zdrowotne, naukę języka obcego, strój (o ile jest wymagany) i koszty procesu dyplomo-
wania (wynagrodzenie dla promotora i koszty administracyjne), a w określonych przypadkach 
także przejazd (w chwili rozpoczęcia i zakończenia nauki) oraz wyżywienie i zakwaterowanie. 
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duktywności i konkurencyjności regionów rolnych, szczególnie tych najbardziej 
doświadczonych w okresie przemocy politycznej lat dziewięćdziesiątych. Na wo-
dach Amazonii pojawiły się jednostki PIAS (Plataforma Itinerante de Acción Social 
– Mobilna Plaftorma Działań Socjalnych), na pokładzie których do dyspozycji spo-
łeczności żyjących na izolowanych obszarach selwy (w tym grup etnicznych) pozo-
stają przedstawiciele Banco de la Nación, RENIEC – instytucji zajmującej się 
sprawami obywatelskimi, programów socjalnych (Beca 18, Pensión 65, Devida) 
oraz personel medyczny. 

Dane statystyczne mogą sugerować, że droga obrana przez Ollantę Humala 
rzeczywiście służy „wielkiej transformacji”. Liczba osób żyjących w ubóstwie 
zmniejszyła się z 27,8% w 2011 roku do 23,9% w 2013, zaś tych żyjących w skraj-
nej biedzie, w tym samym okresie, z 6,3% do 4,7%. Peru stało się krajem klasy 
średniej - między 2005 i 2013 rokiem peruwiańska klasa średnia rozszerzyła się 
z 25% do 60%, choć nowa struktura społeczna jest bardzo płynna i niestabilna. Bie-
da jest bowiem zjawiskiem dynamicznym i wielu nie-biednych znajduje się w sytu-
acji zagrożenia wykluczeniem, a ich poziom zarobkowania i życia niewiele się róż-
ni od tego, jakie prowadzą mniej zamożni sąsiedzi. Są to osoby szczególnie podatne 
na zmiany czynników makroekonomicznych, które mogą uderzyć w podstawy ich 
egzystencji. Relatywna poprawa sytuacji ekonomicznej nie oznacza de facto likwi-
dacji lub zmniejszenia nierówności między różnymi sektorami społeczeństwa24. 
Trzeba również pamiętać, że oficjalne statystyki ukazują ubóstwo definiowane tyl-
ko na podstawie dochodów (pobreza monetaria). W kontekście wielowymiarowym, 
który bierze pod uwagę także dostęp do służby zdrowia, deficyt kaloryczny, poziom 
wykształcenia, poziom skolaryzacji, dostęp do bieżącej wody, elektryczności i ka-
nalizacji, sposób przygotowywania posiłku (węgiel, drewno, gaz) czy typ podłogi 
w domu (klepisko, cement), za osoby biedne należałoby uznać ok. 36,6% Peru-
wiańczyków (2012) (Vásquez Huamán, 2013)25.  
 

                     
24 W peruwiańskim społeczeństwie wyraźnie widoczne są podziały społeczne między osobami 
„dobrze sytuowanymi”, klasą średnią a ludem (pueblo), na które nakładają się stereotypy związa-
ne z rasą (biali, Indianie, czarni) i kulturą (kreolska, indiańska). Przejawiają się one w wyobraże-
niach i uprzedzeniach międzygrupowych, języku, przekonaniach, sposobach zarobkowania i spę-
dzania czasu wolnego, architekturze czy stylu zagospodarowywania przestrzeni.  
25 Autor podaje, że w 2012 roku: 38,5% osób będących głową rodziny miało ukończoną najwyżej 
szkołę podstawową, w 14% rodzin co najmniej jedno dziecko nie było zapisane do szkoły, 21,6% 
osób nie miało dostępu do przychodni, 27,3% cierpiało na deficyt kaloryczny, 8,8% domów poz- 
bawionych było elektryczności, 17,7% – bieżącej wody, 37,6% – kanalizacji, 32,2% domów 
miało klepisko, w 33,7% domów używało się do gotowania węgla, drewna bądź nawozu. 
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Wielu obserwatorów jest zdania, że najistotniejszym czynnikiem, który po-
zwolił tak wielu ludziom na wyrwanie się z biedy pozostaje pomyślna koniunktura 
ekonomiczna i powiązany z nią rozwój rynku pracy formalnej i nieformalnej. Pro-
gramy socjalne są ważnym dodatkiem, który w mniejszym lub większym zakresie 
zwiększa szanse osób defaworyzowanych na poprawę jakości życia i trwałą zmianę 
sytuacji społecznej. Peru jest pilnym uczniem w klasie modernizacji, ale nie prze-
stało być „rozwijającym się” krajem na dorobku. W ostatnich dekadach dokonało 
wielu istotnych reform i ulepszeń, choć wciąż ma jeszcze do odrobienia szereg za-
ległych zadań: reformę szkolnictwa i systemu ochrony zdrowia, poprawę jakości 
życia oraz poziomu dochodów, zmniejszenie dystansu między płciami, a nade 
wszystko zniwelowanie nierówności między regionami. Musi również znaleźć spo-
sób na to, aby w społeczeństwie nie utrwalały się nowe wymiary wykluczenia, 
związane z rozwojem nowoczesnych technologii.  

Brazylia 

Nieprzypadkowo Brazylia była pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, 
który wprowadził programy CCT (Conditional Cash Transfers). Chociaż Brazylia 
eksperymentowała z różnorodnymi politykami socjalnymi na przestrzeni wielu lat, 
problem ubóstwa wyraźnie narastał przez ostatnie trzy dekady poprzedniego stule-
cia. W rezultacie w Brazylii poziom ubóstwa był zauważalnie wyższy niż w innych 
krajach o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, pomimo wydatków na poli-
tykę społeczną proporcjonalnie wyższych niż w innych krajach średnio rozwinię-
tych. Z tego powodu brazylijska polityka społeczna była historycznie postrzegana 
jako wyjątkowo nieefektywna w zakresie zwalczania ubóstwa. W takich okoliczno-
ściach pojawiła się idea wprowadzenia zupełnie nowego, innowacyjnego podejścia 
do polityki socjalnej. 

Program Bolsa-Escola był pionierskim tego typu projektem w całym regio-
nie i z tego powodu wprowadzając programy CCT w innych krajach latynoamery-
kańskich wzorowano się właśnie na nim. Podobną konstrukcję mają np.: Oportuni-
dades (wcześniej: Progresa) w Meksyku (działa od 2002 roku), Chile Solidario 
w Chile (od 2002 roku), Mi Familia Progresa w Gwatemali (od 2008 roku) lub 
Familias en Acción w Kolumbii (od 2002 roku). Do 2011 roku programy CCT na 
wzór brazylijskiego zaimplementowano w 18 krajach regionu latynoamerykańskie-
go, obejmując nimi łącznie 129 mln beneficjentów, a podobne pojawiły się także 
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w krajach takich, jak Indonezja, Bangladesz czy Stany Zjednoczone (Stampini, 
Tornarolli, 2012). Innowacyjność programów CCT polega na wprowadzeniu do po-
lityki socjalnej instrumentów rozwijających kapitał ludzki i przenoszeniu środka 
ciężkości z social assistance na rozwój społeczny. Z tego powodu zwykło się je na-
zywać „nową generacją programów socjalnych” (Pero, Szerman, 2010: 78). 

Od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku do końca lat siedemdziesiątych 
Brazylia doświadczyła rządów dyktatorskich przy jednoczesnym szybkim wzroście 
gospodarczym, rzędu 10% rocznie. W takich okolicznościach polityka socjalna nie 
była priorytetem rządu, zaś szybki wzrost PKB nie miał przełożenia na poziom ży-
cia najbiedniejszej części społeczeństwa. „Stracona dekada” lat osiemdziesiątych 
przyniosła nie tylko poważny kryzys gospodarczy z ujemnym wzrostem PKB, ale 
także pytania o skuteczne metody redukcji poziomu ubóstwa26. To właśnie w tej 
dekadzie rozpoczęto debatę na temat polityki socjalnej w Brazylii, prowadzonej bez 
większych zmian od lat trzydziestych XX wieku. Pomimo pewnych wysiłków 
w tym zakresie, do połowy lat dziewięćdziesiątych pozostało to bez odzwierciedle-
nia w jej realnym kształcie. Polityczną agendę determinował w tym czasie proces 
demokratyzacji po dwudziestoletnim okresie dyktatur wojskowych, choć oczywi-
ście nie pozostał on bez wpływu na społeczną debatę na temat pomocy socjalnej. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku następnej dekady przemiany poli-
tyczne i gospodarcze doprowadziły do pojawienia się na scenie politycznej różnych 
aktorów zbiorowych: nowych partii opozycyjnych (takich jak lewicowa Partido dos 
Trabalhadores, PT), niezależnych związków zawodowych, aktywistów wywodzą-
cych się z klasy średniej, ruchów społecznych wspieranych przez postępowe śro-
dowiska Kościoła katolickiego, takie jak Movimento dos Sem-Terra (Draibe, 2002: 
25). Pomimo wielu różnic ideologicznych pomiędzy tymi aktorami, zaczęli oni 
dość skutecznie budować anty-autorytarny konsens, pchając Brazylię w stronę de-
mokracji i politycznej decentralizacji. Nowi aktorzy nie pozostali też obojętni wo-
bec sytuacji najuboższych, a prowadzona, wówczas już dość intensywnie i otwar-
cie, debata na temat kształtu polityki socjalnej znalazła odzwierciedlenie w zmianie 
struktury instytucjonalnej polityki socjalnej – odziedziczonej w zasadzie bez zmian 
po dekadzie lat siedemdziesiątych – po ogłoszeniu w 1988 roku ambitnej Nowej 
Konstytucji. 

Zgodzono się co do potrzeby rozszerzenia, ale i decentralizacji publicznych 
wydatków socjalnych. W ciągu dekady wzrosły one o 62%, podczas gdy PKB oraz 

                     
26 Więcej na ten temat m.in. w: B. Fausto, A Concise History of Brazil, Cambridge University 
Press, Cambridge 2006. 
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PKB per capita odnotowały wzrost odpowiednio o 22,2% oraz 2,3%27. W tym cza-
sie w Brazylii następował szeroki proces decentralizacji, z przekazywaniem kompe-
tencji dotychczas pozostających w gestii rządu federalnego na niższe szczeble ad-
ministracji. W 1980 roku rząd federalny dokonywał 66% wydatków publicznych 
w zakresie polityki socjalnej, zaś w 1992 roku już tylko 57%. Ten zabieg zmienił 
zasadniczo kompozycję wydatków socjalnych, co wpłynęło na późniejszy kształt 
całościowej polityki socjalnej.  

Należy zauważyć, że wzrost wydatków oraz decentralizacja nie zdołała 
wywołać redukcji poziomu ubóstwa przez dekadę lat osiemdziesiątych. Wskaźnik 
Giniego wzrósł z 0,58 w 1980 roku do 0,64 w 1989 roku, zaś w 1983 roku, na po-
czątkowym etapie recesji gospodarczej, aż 49% ludności znalazło się poniżej grani-
cy ubóstwa, co było najgorszym wynikiem w historii.  

Te dane ilustrują pewną charakterystyczną cechę wydatków socjalnych 
w Brazylii – mianowicie ich tradycyjną nieskuteczność, wynikającą ze zbyt wyso-
kiej centralizacji instytucjonalnej oraz braku skutecznego mechanizmu selektywno-
ści podczas przekazywania pomocy. W raporcie z 1988 roku Bank Światowy zwra-
ca uwagę, że pomimo posiadania przez Brazylię jednego z najwyższych współ-
czynników wydatków socjalnych wśród średnio rozwiniętych krajów (w Brazylii 
wynoszącego wówczas 8,8% PKB), wskaźniki śmiertelności niemowląt czy analfa-
betyzmu stawiają ten kraj na jednej z końcowych pozycji rankingu państw.  

W 1990 roku prezydent Fernando Collor de Mello przejął gospodarkę z hi-
perinflacją, olbrzymim bezrobociem oraz poważnymi problemami finansowymi. 
Wybory wygrał pod hasłem walki z korupcją, wyciszenia inflacji i modernizacji go-
spodarki. Jednak już w 1992 roku seria skandali korupcyjnych doprowadziła do im-
peachmentu. W czasie swej prezydentury Collor wprowadził restrykcyjną politykę 
makroekonomiczną zestawioną z narzędziami liberalnymi, takimi jak deregulacja 
handlu i finansów, co doprowadziło do spadku PKB o 3,9%, a PKB per capita 
o 8,3%. Redukcja deficytu publicznego jako część strategii mającej na celu utrzy-
manie pod kontrolą inflacji, wpłynęła negatywnie także na wysokość wydatków 
centralnych na politykę społeczną. Prezydent Collor wycofał się niemal ze wszyst-
kich dotychczasowych programów dożywiania i subsydiowania dóbr publicznych, 
tłumacząc taką decyzję niską efektywnością tych programów. Jednak w zamian nie 
zostało wprowadzone żadne inne narzędzie pomocy biednej części społeczeństwa, 

                     
27 Jedynie w okresie 1982-1984 nastąpił spadek wydatków socjalnych, z uwagi na wskazania 
MFW podczas negocjowania pomocy finansowej, obarczonej szeregiem warunków, w tym reduk-
cji wydatków budżetowych. 
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której sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. W 1993 roku 43% społeczeństwa po-
grążyło się w ubóstwie, zaś 20% w skrajnym ubóstwie.  

Pozytywnie ocenianym instrumentem wykorzystanym w tym okresie był 
jedynie Programa de Garantia de Renda Minima (PGRM)28, wprowadzający ujem-
ny podatek dochodowy dla każdego dorosłego powyżej 25 lat29 o miesięcznym do-
chodzie poniżej dwukrotności pensji minimalnej, czyli ustalonej granicy ubóstwa 
(Ramos, 1994). Chociaż nie był to program oryginalny (autorem był Milton Fried-
man, jednak doczekał się dalszego rozwinięcia przez brazylijskich myślicieli repre-
zentujących poglądy lewicowe), do brazylijskiej polityki socjalnej wprowadził sze-
reg innowacyjnych elementów. Po pierwsze, miał wspomagać także pracowników 
sektora nieformalnego – a zatem zrywał z zasadą, że pomoc socjalna dotyczy tylko 
pracowników zatrudnionych formalnie. Po drugie, była to pierwsza próba wsparcia 
najbiedniejszych za pomocą sieci bezpieczeństwa socjalnego, która miała chronić 
zarówno przed szokami mikro-, jak i makroekonomicznymi. Po trzecie, skierowany 
do całej populacji najuboższych, bez podziału na grupy interesu, program ten ozna-
czał przełamanie tradycyjnego klientelizmu, dotychczas utrudniającego efektywne 
przekazywanie środków. I w końcu, był tak skonstruowany, aby walczyć z nierów-
nościami społecznymi, co do tej pory nigdy nie stanowiło celu politycznego w Bra-
zylii. 

Chociaż skuteczność pomocowa tego programu była niezaprzeczalna, to 
miał on sporo wad. Przede wszystkim, pojawiły się duże trudności w kontrolowaniu 
poziomu zarobków nieformalnie zatrudnionych – stanowiących blisko 50% siły ro-
boczej ówczesnej Brazylii. Zatem istniało niebezpieczeństwo, że część środków tra-
fi do osób zatrudnionych w sektorze nieformalnym i osiągających wyższe dochody 
niż stanowiła granica ubóstwa, a tylko deklarujących niższe zarobki. Mogło to sta-
nowić pokusę dla osób z sektora formalnego, osiągających stosunkowo wyższe za-
robki, aby przejść do sektora nieformalnego i w ten sposób ukryć prawdziwe do-
chody, aby móc skorzystać z programu, podczas gdy pracownicy sektora niefor-
malnego nie mieli bodźca, aby go opuścić. Taka sytuacja mogła niekorzystnie odbić 
się na całościowej efektywności gospodarki i bilansie wydatków publicznych. Kry-
tyce poddano również fakt, że program początkowo objął wyłącznie osoby starsze, 
a dopiero po pewnym czasie miał być rozszerzony na wszystkich dorosłych powy-

                     
28 PGRM został skonstruowany i przedstawiony w Kongresie przez senatora Eduardo Suplicy 
w 1991 roku. 
29 Początkowo dotyczył tylko osób starszych i miał być stopniowo rozszerzany na wszystkich 
dorosłych. 
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żej 25 roku życia. Argumentowano, że program pomocy socjalnej powinien objąć 
przede wszystkim rodziny z dziećmi, które najbardziej zagrożone są ubóstwem 
i wśród których skutki ubóstwa są najpoważniejsze i długookresowe.  

Pojawiła się też krytyka samych założeń tego typu programu, przedstawia-
na głównie przez środowiska lewicowe. Stawiano również pytania, czy tak niewiel-
ka pomoc finansowa, skierowana do grupy osób starszych i z założenia o efektach 
krótkookresowych, jest w stanie zwalczyć ubóstwo o charakterze strukturalnym. 
Wysnuto w owym czasie obserwacje, że główną przyczyną ubóstwa jest bezrobo-
cie, nie zwracając uwagi na wpływ, jaki na zwalczanie ubóstwa może mieć eduka-
cja. Tymczasem Brazylia wykazywała najniższy poziom mobilności międzypoko-
leniowej w zakresie edukacji na świecie, a ponadto niezwykle silną korelację ujem-
ną pomiędzy poziomem wykształcenia a ubóstwem (World Bank, 2003). Istniał za-
tem prosty mechanizm międzypokoleniowej transmisji biedy, który wynikał z nis-
kiego wykształcenia. Ponadto, dzieci biedne nie uczęszczały do szkoły, ponieważ 
musiały pracować, aby zasilić domowy budżet, zatem biedne rodziny stały w obli-
czu wysokich utraconych korzyści, jeśli posyłałyby dzieci do szkoły, co dodatkowo 
utrudniało wyjście z biedy w przyszłości.  

Krytycy programu PGRM sugerowali, że zamiast kryterium niskiego do-
chodu indywidualnego, warto raczej wprowadzić kryterium niskiego dochodu gos-
podarstw domowych, co wyeliminuje niektóre z zaobserwowanych niebezpie-
czeństw (Camargo, 1993). Argumentowano, że program miałby objąć tylko rodziny 
z dziećmi w wieku szkolnym, z wprowadzeniem wymogu minimalnego stopnia 
uczestnictwa w zajęciach szkolnych wszystkich dzieci, co byłoby elementem bu-
dowania kapitału ludzkiego – a więc dodanie „warunkowości” (conditionality) do 
istniejącego kryterium dochodowego. Ta zasada „warunkowości” miała – 
z perspektywy liberalistów – oznaczać, że na udział w programie należało w pew-
nym stopniu „zasłużyć”, podejmując pewne zobowiązanie (w tym wypadku: posy-
łanie dzieci do szkoły). Z drugiej strony, a więc przyjąwszy podejście socjaldemo-
kratyczne, „warunkowość” miałaby oznaczać sposób zagwarantowania uniwersal-
nego prawa dostępu do podstawowej edukacji dla ubogiej części społeczeństwa, do-
tąd chętniej wysyłającej dzieci do pracy niż na zajęcia szkolne (Lavinas et al., 1998; 
Lavinas et al., 2001). Taka propozycja została wkrótce wprowadzona w życie pod 
nazwą Bolsa-Escola Program (BEP), którego główne cele określono następująco:  
˗ poprawa poziomu wykształcenia dzieci z rodzin najuboższych;  
˗ doraźna, szybka redukcja ubóstwa;  
˗ ograniczenie zjawiska posyłania do pracy dzieci w wieku szkolnym;  
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˗ utworzenie sieci bezpieczeństwa mających minimalizować efekty szoków mi-
kro- i makroekonomicznych (Ferreira, Camargo, 2000). 

W 1995 roku prezydent Fernando Henrique Cardoso przejął kraj nękany 
40-procentową inflacją w ujęciu miesięcznym, którą zdołał sprawnie ograniczyć do 
10% rocznie poprzez stabilizujący Plano Real. Narzędzia liberalizacji, takie jak 
prywatyzacja, deregulacja handlu i finansów oraz reformy instytucjonalne zostały 
znacznie rozszerzone. Stabilizacja – która miała wyeliminować zjawisko tzw. „po-
datku inflacyjnego”, obciążającego ubogą część społeczeństwa – była postrzegana 
jako najistotniejszy element szerszej strategii redukcji ubóstwa. Poprzez podniesie-
nie poziomu płacy minimalnej szybko osiągnięto poprawę siły nabywczej rodzin 
ubogich. Ponadto, mimo wyraźnego profilu neoliberalnego prowadzonej polityki 
makroekonomicznej, administracja Cardoso zdecydowała się na ekspansywną poli-
tykę fiskalną, systematycznie rozszerzając wydatki socjalne. Takie działania, po-
mimo swego pozornego doraźnego zasięgu czasowego, przyniosły zdecydowaną 
redukcję ubóstwa, co znalazło odzwierciedlenie w statystykach: w 1993 roku zjawi-
sko ubóstwa dotyczyło 43% społeczeństwa, w 1995 roku współczynnik ten spadł do 
35%, zaś w 1998 roku, po zakończeniu pierwszej fazy Plano Real, do 34%. 

Po niewątpliwym sukcesie Plano Real w zakresie osiągnięcia stabilizacji 
makroekonomicznej, prezydent Cardoso doczekał się reelekcji i możliwości konty-
nuacji swoich reform. Jednakże początek jego drugiej kadencji upłynął pod zna-
kiem groźby powrotu wysokiej inflacji, co wymusiło restrykcyjną politykę mone-
tarną i fiskalną, w wyniku której nominalne stopy procentowe osiągnęły poziom 
45% w ujęciu rocznym. W rezultacie poważnych trudności makroekonomicznych, 
PKB i PKB per capita wzrosły zaledwie o ok. 0,1% w okresie 1999-2002, zaś po-
ziom ubóstwa oscylował między 35% a 31%. 

W okresie dwóch kadencji prezydenta Cardoso polityka socjalna doczekała 
się znacznego rozwinięcia, czego najważniejszym elementem było wprowadzenie 
przez rząd federalny oraz administrację niższego szczebla programu Bolsa-Escola 
(BEP). W praktyce program ten zaczął funkcjonować w 1995 roku, wprowadzony 
na poziomie władz miejskich. Było to ewenementem na skalę całego regionu Ame-
ryki Łacińskiej, ponieważ inne kraje zdecydowały się na centralne administrowanie 
podobnymi programami socjalnymi. Aż do 2001 roku BEP pozostał w ręku władz 
miast, chociaż od 1997 roku doczekał się finansowego wsparcia ze strony rządu fe-
deralnego. Do 2001 roku skuteczność lokalnych BEP była oceniana wysoko, jed-
nakże od tego momentu podjęto decyzję o uruchomieniu National Bolsa-Escola 
Program (NBEP), co wpłynęło na jego szerszy zasięg i dodało mu innowacyjności. 
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Te innowacyjne elementy to przede wszystkim Comunidade Solidária Program 
(CSP), wprowadzony formalnie już w 1995 roku oraz Programa de Erradicaşão do 
Trabalho Infantil (PETI), kolejny CCT wprowadzony w 1996 roku. 

Pierwsze dwa programy CCT objęły swoim zasięgiem Dystrykt Federalny 
oraz miasto Campinas, a po pierwszych optymistycznych ocenach tych programów, 
do 1999 roku włącznie zostało uruchomione kolejne 56 programów w formie 
BEP30. Oczywiście różniły się one między sobą, ale schemat działania był bardzo 
podobny i dlatego otrzymały wspólną nazwę. Były to typowe interwencje od strony 
popytowej, co oznacza, że żadne środki nie były przekazywane konkretnym szko-
łom obsługującym beneficjentów, a wyłącznie zakwalifikowanym rodzinom.  

Kryteria kwalifikacji rodzin różniły się nieznacznie pomiędzy programami, 
ale podstawowe zasady pozostały podobne: 
˗ dochód per capita poniżej określonego poziomu: większość programów stoso-

wało pułap od ½ do ¼ pensji minimalnej, podczas gdy pozostałe granicę 35 R$ 
lub 60 R$;  

˗ w rodzinie były dzieci w wieku szkolnym: programy z wyjątkiem stanu São 
Paulo wymagały od zakwalifikowanych rodzin posiadania dzieci w wieku 7-14 
lat, podczas gdy władze stanowe São Paulo rozszerzały program na grupę wie-
kową 0-7 lat; 

˗ wymagania dotyczące rezydencji w danym stanie: 43 spośród wszystkich 58 
programów wymienionych na liście Banku Światowego wymagały minimum 
dwuletniej rezydencji w danym stanie, podczas gdy pozostałe od 1 do 5 lat; 

˗ matka głową rodziny: 19 programów udzielało pierwszeństwa rodzinom, w któ-
rych głową rodziny była matka. 

Większość programów udzielała zakwalifikowanym rodzinom stałego mie-
sięcznego wsparcia w wysokości od 1 do ½ pensji minimalnej. Niektóre programy 
dodatkowo udzielały wsparcia w naturze, w postaci artykułów pierwszej potrzeby. 
W większości przypadków pomoc zostawała przyznana na okres jednego roku, po 
czym rodzina musiała ponownie poddać się weryfikacji w zakresie spełniania kryte-
riów. We wszystkich programach stypendia były wypłacane pod warunkiem po-
twierdzonej obecności dzieci w szkole przez określoną minimalną liczbę dni mie-
sięcznie. Niektóre programy wymagały ponadto określonych pozytywnych rezulta-
tów edukacji. W kilku przypadkach konieczne było uczestnictwo w innych progra-
mach, na przykład w Dystrykcie Federalnym bezrobotni rodzice musieli uczestni-

                     
30 Program wprowadzony w Campinas nosił oryginalnie nazwę Programa de Garantia de Renda 
Familiar Mínima, tak, jak proponował to senator Eduardo Suplicy, jednak pozostał znany pod tra-
dycyjną nazwą Bolsa-Escola. 
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czyć w Narodowym Systemie Zatrudnienia (SINE), podczas gdy w mieście Campi-
nas wymagano udokumentowanej stałej kontroli medycznej objętych opieką dzieci 
(World Bank, 2001).  

Programy BEP były dobrze oceniane zarówno przez brazylijskie elity, jak 
i klasę średnią, pomimo że pomoc ta ich nie dotyczyła. Zwracano uwagę na niee-
fektywność wcześniejszych polityk społecznych, którym przeciwstawiano zadowa-
lające efekty Bolsa-Escola31. Fakt, że BEP nie powodowały wewnętrznych kłótni 
między partiami politycznymi czy między klasami społecznymi może świadczyć 
o tym, że postrzegano je jako dobrze skonstruowaną i efektywną politykę społecz-
ną, a nie czystą redystrybucję, czyli politykę o sumie zerowej. Pomimo jednoznacz-
nie pozytywnej ewaluacji programów municypalnych okazało się, że pożądane jest 
wprowadzenie ich koordynacji na poziomie krajowym: w niektórych dystryktach 
zaledwie 6,5% rodzin spełniających kryterium dochodowe było objętych progra-
mem pomocy, podczas gdy w innych przypadkach współczynnik ten dochodził do 
45%. Ponadto BEP został wprowadzony w pierwszym rzędzie przez władze tych 
miast, które posiadały odpowiednie środki finansowe, a więc stosunkowo bogate – 
zatem niekoniecznie najbardziej potrzebujące32. Z tego powodu potrzebna była do-
datkowa pomoc władz federalnych we współfinansowaniu programu w biedniej-
szych regionach. Zatem pomysł dofinansowania przez rząd federalny programu 
w biedniejszych regionach szybko zdobył uznanie jako poprawiający ich efektyw-
ność i dostępność33.  

Wysiłki Brazylii i wstępne pozytywne ewaluacje programu BEP zostały 
szybko zauważone przez środowisko międzynarodowe, co znalazło odzwierciedle-
nie w debacie opartej na doświadczeniach brazylijskich. To z kolei umacniało wła-
dze Brazylii w przekonaniu o słuszności podejmowanych starań. W takich okolicz-
nościach prezydent Cardoso nie wahał się wprowadzić NBEP w Brazylii, przezna-
czając znacznie więcej środków na centralne finansowanie tak dobrze ocenianego 
przez różne środowiska programu pomocowego (w 1997 roku na wszystkie BEP 

                     
31 BEP doczekały się wielu opracowań i prób ewaluacji, zob. m.in. raporty Banku Światowego 
(2001, 2003, 2007). 
32 Rocha (1998) szacuje, że w najbiedniejszych municypiach (północna i północno-wschodnia 
Brazylia) miasta potrzebowałyby przeznaczyć na sfinansowanie programu BEP od 11,5 do 19,2% 
swoich przychodów, podczas gdy w bogatych regionach (południe i południowy zachód) 
zaledwie 0,2 do 3,6%. Zob. J. Saboia, S. Rocha, Programas de Renda Mínima – Linha Gerais de 
uma Metodologia de Avaliação a Partir da Experiência Pioneira do Paranoá, IPEA Discussion 
Paper no. 582, Rio de Janeiro 1998. 
33 Wcześniej wiele analiz sugerowało takie rozwiązanie, m.in. Bank Światowy (World Bank, 
2001). 



STUDIA – ESEJE  Joanna Gocłowska-Bolek, Karol Kurowski  
 

30 Ameryka Łacińska, 2 (92) 2016, ss. 7-36 

przeznaczono łącznie 10 mln R$, zaś w 2001 roku NBEP kosztował 15 mln R$)34. 
Przy okazji wprowadzono unifikację istniejących BEP w różnych miastach pod 
względem parametrów i kryteriów. W dalszym ciągu to władze poszczególnych 
miast były odpowiedzialne za wdrożenie i prowadzenie programu (w tym za selek-
cję beneficjentów, monitorowanie spełniania przez wybrane gospodarstwa domowe 
przyjętych kryteriów itd.), ale finansowanie było odtąd oparte o partnerstwo pomię-
dzy władzami federalnymi a miejskimi. Zasiłki były wypłacane przez rząd federal-
ny bezpośrednio gospodarstwom domowym, przede wszystkim matkom, za pomocą 
elektronicznych kart prepaidowych, aby niebezpieczeństwo korupcji zostało spro-
wadzone do minimum. Taki system pozwalał na sfinansowanie zasiłków w wyso-
kości do 15 R$ na dziecko, maksymalnie do 45 R$ na rodzinę.  

Obecnie podstawowy zasiłek wynosi 70 R$ (czyli około 35 USD) na rodzi-
nę i obejmuje rodziny o miesięcznym dochodzie na osobę nieprzekraczającym 
70 R$. Ponadto dla rodzin z dziećmi poniżej 15 roku życia (maksymalnie dla pię-
ciorga dzieci)35 przewidziano zasiłek w wysokości 32 R$, jeżeli rodzina osiąga do-
chód miesięczny poniżej 140 R$ (Robles, Mirosevic, 2013: 22-23). Od 2007 roku 
dla nastolatków w wieku 16 i 17 lat (maksymalnie dwóch na rodzinę i pod warun-
kiem uczęszczania do szkoły) przewidziano zasiłek w wysokości 38 R$. Rodzina 
objęta opieką może zatem otrzymywać zasiłek w łącznej wysokości od 32 do 
306 R$, pod warunkiem wykazania, że dzieci w wieku 6-15 lat mają 85% odnoto-
wanej obecności w szkole (nastolatkowie  w wieku 16-17 lat muszą wykazać mini-
mum 75% obecności), zaś dzieci poniżej 6 roku życia są regularnie szczepione 
i poddawane okresowym badaniom lekarskim, w tym również pod kątem niedoży-
wienia. Badania lekarskie obowiązują też kobiety w ciąży objęte zasiłkiem. 

Od 2006 roku do głównego programu Bolsa Familia dodano szereg kom-
plementarnych usług i transferów, zwłaszcza z zakresu edukacji, alfabetyzacji, 
warsztaty poszukiwania pracy itp. Przykładowym programem jest program Tarifa 
Social de Energia Eléctrica, skierowany do rodzin poniżej granicy ubóstwa, pozos-
tających pod opieką programu Bolsa Familia: rodziny, które zużywają poniżej 
30 KW energii elektrycznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do 
programu, otrzymują ekwiwalent 65% kwoty rachunku za energię, który spada do 
10% w przypadku wykazanego zużycia w przedziale 101-220 KW. 
 

                     
34 Jednakże pamiętać należy, że 680 mln USD przeznaczonych na NBEP stanowiło zaledwie 
0,7% federalnych wydatków na cele społeczne w 2001 roku.  
35 Do 2011 roku w jednej rodzinie mogło być objętych zasiłkiem najwyżej troje dzieci. 
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Oddziaływanie programu Bolsa Familia jest zatem wielowymiarowe, 
obejmujące skoordynowane działania publiczne w zakresie opieki zdrowotnej, edu-
kacji, odżywiania, pracy, programów pomocy społecznej dla zakwalifikowanych 
rodzin. Program pozostaje z założenia zdecentralizowany, zaś poszczególne muni-
cypia odgrywają główną rolę w procesie identyfikacji i kwalifikacji potrzebujących 
rodzin, kontroli wypełniania ustalonych kryteriów, zapewniania systemu usług to-
warzyszących z zakresu opieki zdrowotnej oraz edukacji. Od 2006 roku rząd fede-
ralny płaci municypiom maksymalnie kwotę 2,5 R$ za każdego zarejestrowanego 
beneficjenta, przy czym za każde pierwsze 200 zarejestrowanych rodzin jest to 
stawka podwójna. Następnie, całkowita suma jest mnożona za pomocą specjalnego 
wskaźnika Índice de Gastão Decentralizada (IDC)36. Informacje na temat zakwali-
fikowanych rodzin są zapisane w jednolitym rejestrze, zaś obsługą zajmuje się bank 
federalny (Caixa Econômica Federal), emitujący także karty prepaidowe dla po-
szczególnych rodzin, na które następnie są przelewane środki w ujęciu miesięcz-
nym (Robles, Mirosevic, 2013: 25-27).  

Bolsa Familia jest najbardziej znanym, wręcz flagowym programem z za-
kresu CCT w Brazylii, ale nie jedynym. Na podstawie danych ze spisu powszech-
nego przeprowadzonego w 2010 roku obliczono, że 42% spośród osób żyjących w 
skrajnej biedzie to dzieci poniżej 15 roku życia. I chociaż na podstawie kryteriów 
stosowanych przy kwalifikowaniu rodzin do programu Bolsa Familia (frekwencja 
na zajęciach szkolnych, obowiązkowe szczepienia i wizyty profilaktyczne w ośrod-
kach zdrowia) można by sądzić, że wymierzony jest on głównie w poprawę sytuacji 
dzieci, to stało się oczywiste, iż ta grupa wymaga bardziej bezpośrednich działań 
w celu zwalczenia ekstremalnego ubóstwa. Wśród przedsięwziętych środków nale-
ży wymienić nowy program CCT wprowadzony pod nazwą Brasil Carinhoso przez 
prezydent Dilmę Rousseff w 2012 roku i będący częścią większego programu Bra-
sil Sem Miséria37. Opiera się on na trzech filarach: działania bezpośrednie (zasiłek 

                     
36 Średnia wartość IDC wynosi 75%. Indeks ten ma z założenia zachęcać municypia administrują-
ce programem do jak najbardziej rzetelnego monitorowania spełniania przez beneficjentów okreś-
lonych w programie kryteriów (odpowiednia rejestracja w Jednolitym Rejestrze, przy pozyskaniu 
kompletnych danych, monitorowanie warunków dot. frekwencji szkolnej dzieci z zarejestrowa-
nych rodzin oraz kontrolowania odbytych wizyt w przychodniach opieki zdrowotnej (min. raz na 
dwa lata). Jeśli spełnianie powyższych kryteriów nie jest odpowiednio starannie monitorowane, 
municypia tracą całkowicie transfery z rządu federalnego. Średnia wartość IDC wynosi 75% 
(Robles, Mirosevic, 2013: 25). 
37 Pozostałe działania to: zwiększenie o 45% zasiłku na dzieci w ramach Bolsa Familia oraz pod-
niesienie maksymalnej liczby dzieci na jedną rodzinę, które mogły zostać objęte zasiłkiem 
z trojga na pięcioro. 
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pieniężny), działania w zakresie edukacji (zwiększenie liczby miejsc w żłobkach 
z przeznaczeniem dla najuboższych rodzin) oraz działania w zakresie ochrony 
zdrowia (darmowa suplementacja witaminą A oraz preparatem żelaza, a także dar-
mowy dostęp do środków medycznych zwalczających astmę u dzieci) (Robles, Mi-
rosevic, 2013: 25).  

Z przedstawionej analizy wynika, że podejście rządu do zagadnienia pomo-
cy społecznej zmieniło się radykalnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Obecne 
podejście charakteryzuje się wyraźną społeczną i polityczną zgodą co do koniecz-
ności przeniesienia praw konstytucyjnych na konkretne mechanizmy i gwarancje 
godnej egzystencji dla wszystkich grup społecznych. Zastosowanie wymienionych 
wyżej programów może również być rozumiane jako próba wypracowania „paktu 
społecznego” oraz wykazanie istotności uczestniczenia wszystkich obywateli w bu-
dowaniu demokratycznego porządku.  

Reformy gospodarcze oraz polityki społeczne wprowadzone przez adminis-
trację rządów Cardoso, Luli da Silvy oraz Dilmy Rousseff przyczyniły się do wy-
dźwignięcia olbrzymiej rzeszy ludzi z nędzy do klasy średniej – szacunki mówią 
nawet o 28 milionach osób. Mierzący rozwarstwienie społeczne współczynnik Gi-
niego spadł z rekordowego poziomu 0,634 w 1989 roku do 0,552 w 2007 roku 
(Mattei, 2012: 32-33). W ciągu pierwszej dekady XXI wieku utworzono 15 milio-
nów nowych miejsc pracy, zaś płaca minimalna wzrosła z równowartości 175 USD 
w 2001 roku do 316 USD w 2010 roku. Jednakże, należy pamiętać, że jest to ciągle 
proces w trakcie kształtowania, a o ostatecznym sukcesie i powodzeniu przeprowa-
dzanych reform jeszcze długo nie można przesądzać. Niemniej jednak, należy do-
cenić skuteczność programów i strategii z zakresu CCT takich jak Fome Zero, Bra-
sil Sem Miséria oraz Bolsa Familia, dostosowanych do różnorodnych potrzeb 
i zmieniających się w rezultacie przeprowadzanych okresowych ewaluacji. Uzupeł-
nieniem tych programów są pozostałe działania z zakresu polityk sektorowych, 
zmierzające w kierunku pełniejszej społecznej inkluzji i egzekucji praw obywatels-
kich: utworzenie zunifikowanego systemu opieki zdrowotnej (Sistema Único de 
Saúde, SUS), kompleksowe rozszerzenie systemu edukacji oraz konsolidacja sys-
temu zatrudnienia (Jaccoud., Hadjab, Chaibu, 2010: 37).  
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Podsumowanie 

Nie ulega wątpliwości, że pod względem ekonomicznym region Ameryki 
Łacińskiej dokonał olbrzymiego postępu od lat osiemdziesiątych XX wieku, czyli 
„straconej dekady” z kryzysem zadłużeniowym i hiperinflacją. Większość krajów 
Ameryki Łacińskiej przeprowadziła udane reformy gospodarcze oraz wprowadziła 
konieczne instytucje (jak np. autonomia banków centralnych, system nadzoru ban-
kowego, system zabezpieczeń napływu inwestycji kapitałowych itp.), pozwalające 
na osiągnięcie makroekonomicznej stabilizacji po okresie lat dziewięćdziesiątych, 
gdy przez region przetoczyła się fala kryzysów finansowych i bankowych. Lepsze 
polityki monetarne, znacząco niższe deficyty fiskalne, sprawniejsze zarządzanie 
długiem publicznym pozwoliły na stosunkowo bezbolesne przejście przez lata 
2008-2009, gdy gospodarki krajów wysoko rozwiniętych pustoszył kryzys globalny 
(Gocłowska-Bolek, 2013). W sposób bezprecedensowy, w okresie kryzysu stopa 
bezrobocia dla regionu jako całości wzrosła poniżej jednego procenta, zaś wskaźni-
ki poziomu ubóstwa kontynuowały tendencję spadkową, choć nieco wolniejszą niż 
w latach poprzednich. Wiele rządów państw latynoamerykańskich w okresie po-
przedzającym kryzys zdołało skutecznie wprowadzić politykę antycykliczną. 
W 2011 roku rezerwy międzynarodowe regionu osiągnęły łączną wartość 752 mld 
USD, z czego 351 mld USD przypadało na Brazylię, 149 mld USD na Meksyk, a na 
Chile, Peru i Argentynę po około 40 mld USD (IDB, 2012). Tymczasem dekadę 
wcześniej rezerwy międzynarodowe regionu nie przekraczały 150 mld USD. 

Kraje regionu należą obecnie do krajów o średnim dochodzie, które wyko-
rzystując wzrost gospodarczy oraz sprawną politykę społeczną, osiągnęły znaczący 
sukces w walce powszechnym ubóstwem, zmniejszając jego wskaźnik z 44% do 
33% w ciągu zaledwie jednej dekady. Jednak ciągle niemal trzecia część ludności 
(180 mln) żyje poniżej granicy ubóstwa, z czego 52 mln osób żyją za poniżej 2 euro 
dziennie. 10 krajów regionu należy do grupy 15 krajów świata o największych nie-
równościach społecznych, zaś wskaźnik niedożywienia w niektórych krajach wyno-
si ponad 20% (Dz.U. UE, 2012). 

Syntetyczna analiza polityk społecznych krajów latynoamerykańskich na 
przykładzie Peru i Brazylii pozwala na wysnucie kilku dalszych obserwacji. Zasto-
sowana w obu krajach polityka społeczna przeszła znaczącą ewolucję, zarówno pod 
względem stosowanych narzędzi, zasięgu, jak też skuteczności. W obu krajach 
przyjęte założenia okazały się słuszne i wybrany kierunek polityki jest kontynuo-
wany w pewnej perspektywie czasowej, która usprawiedliwia podjęcie próby ewa-
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luacji stosowanych programów pomocy społecznej. Sukcesy programów społecz-
nych są niezaprzeczalne. 

Jednak należy podkreślić, że pomimo znaczących i niekwestionowanych 
sukcesów w zakresie systematycznej redukcji ubóstwa, wiele problemów pozostaje 
tak w Peru, jak i w Brazylii nierozwiązanych. Po pierwsze, takim problemem wciąż 
pozostają kwestie nierówności społeczno-ekonomicznych (ale też terytorialnych, 
rasowych itd.), które przekładają się na nierówny dostęp do rynku pracy, edukacji 
oraz usług socjalnych. Ich rozwiązanie będzie wymagać nie tylko zwiększonych 
nakładów materialnych, ale przede wszystkim woli politycznej, której dotąd najwy-
raźniej brakuje. Udane wprowadzenie programów pomocy społecznej dla najuboż-
szych, takich jak Juntos w Peru czy Bolsa Familia w Brazylii, paradoksalnie od-
wraca uwagę bogatszej części społeczeństwa oraz elit rządzących od problemu nie-
równości.  

Po drugie, programy socjalne muszą jak najszybciej doczekać się bardziej 
efektywnego systemu zarządzania, przy czym z wielką nadzieją oczekuje się włą-
czenia prywatnych organizacji do tego skomplikowanego zadania (Jaccoud, Had-
jab, Chaibub, 2010: 23). Podobne wyzwanie stoi zresztą przed całym systemem za-
trudnienia socjalnego.  

Po trzecie, potrzebna jest stabilność fiskalna w odniesieniu do systemu 
ubezpieczeń społecznych oraz dwuczęściowego systemu emerytalnego, różnego dla 
sektora publicznego i prywatnego, zwłaszcza że w niedługim okresie pojawi się 
istotny problem starzejącego się społeczeństwa. Chociaż parametryczne reformy 
zostały już wdrożone, to ciągle nie przełożyło się to na spadek poziomu koniecz-
nych inwestycji publicznych dla sfinansowania systemu. 

I wreszcie, potrzebne są bardziej zdecydowane działania w zakresie znie-
sienia nierównego dostępu do atrakcyjnych możliwości zatrudnienia oraz wyrów-
nania poziomu zarobków. Wyzwaniem pozostaje także pełna formalizacja warun-
ków zatrudnienia wszystkich pracowników, niezależnie od sektora. Co prawda po-
dejmowane są starania rządu w tym zakresie, skutkujące m.in. formalizacją zatrud-
nienia poprzez program promocji mikroprzedsiębiorczości, ale ciągle są one niewy-
starczające.  
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