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Abstrakt 

Cílem práce je zmapovat politický vývoj ve dvou sousedních zemích v Latinské 

Americe: Venezuele a Kolumbii. Časově bude práce ohraničena od 90. let 20. století až 

po rok 2013. Student se zaměří na pokusy o neoliberální reformy v obou státech a 

následný vývoj. Autor bude především srovnávat následnou protireakci vůči těmto 

reformám ve Venezuele v protikladu k udržení této politiky v sousední Kolumbii. 

 

Abstract 

The aim of the thesis is to map the political development in two neighboring countries 

in Latin America: Venezuela and Colombia. Thesis will be temporarily limited from the 

1990s to 2013. The student will focus on attempts at neoliberal reforms in both states 

and the subsequent development. In particular, the author will compare the subsequent 

counter-reaction to these reforms in Venezuela as opposed to maintaining this policy in 

neighboring Colombia. 
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Úvod 

 

 

Latinská Amerika v minulých desetiletích byla a stále je jedním z nejdynamičtěji se 

rozvíjejících regionů světa. Od doby kolonizace Španěly prošly snad všechny oblasti 

v tomto regionu značnými zvraty a bylo zde vyzkoušeno nepřeberné množství systémů 

vládnutí.  

 

Nejen z těchto důvodů je tato oblast vděčným objektem zkoumání v politických vědách 

a v komparativní politologii zvláště. Kolumbie a Venezuela jsou dva podobně velké 

státy, které mají společnou historii (před vznikem obou států byly spravovány společně 

v rámci jednoho státního útvaru), ale rozdílnou přítomnost. Jestliže Kolumbie by se dala 

nazvat nejoddanějším spojencem Spojených Států v regionu, Venezuela jde od konce 

devadesátých let přesně opačnou cestou. To, jak konkrétně se toto „ideové rozštěpení“ 

obou v obou zemích projevilo, bude jedním z témat této práce.  

 

Pokud ne nyní, tak před světovou ekonomickou krizí v roce 2008 byl neoliberalismus 

coby ekonomická teorie obhajující zmenšování státu ve všech směrech a masivní 

privatizaci zcela jistě dominantní ekonomickou doktrínou, která byla šířena nejen na 

hlavních ekonomických školách v USA a v Evropě, ale také především pomocí 

mezinárodních finančních instutucí jako je Mezinárodní Měnový Fond nebo Světová 

Banka. Právě tyto instituce za vydatné podpory Spojených států se pokoušely o 

implementaci této finanční doktríny v Latinské Americe.  

 

Tato snaha ale vyvolala také protireakci, která byla různě silná v závislosti na tom, jak 

moc razantní byly tyto ekonomické reformy v té které zemi a také v závislosti na 

místním společenském kontextu. Vývoj ve Venezuele v devadesátých letech by se dal 

považovat za místní způsob, jakým o sobě tato protireakce dala vědět. 

 

Jestliže došlo po poslední ekonomické krizi, která se v nynějším propojeném světě stala 

krizí globální k zásadnímu zpochybnění doposud platných ekonomických a 
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společenských dogmat v západních zemích, vyvstala také otázka po legitimnosti 

zavádění na těchto dogmatech postavených reforem v zemích třetího světa. 

 

Mým cílem je však spíše než hodnocení daných ekonomických a politických režimů 

popis historických okolností vedoucích ke stávající situaci, včetně toho, co neoliberální 

i „antineoliberální“ ekonomické recepty znamenaly konkrétně pro místní obyvatele. 

Proto se v rámci této práce zaměřím jak na historické souvislosti obou zemí od jejich 

vzniku přes popis zaváděných neoliberálních ekonomických reforem až po to, jak se 

s těmito reformami obě země vyrovnaly. 
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1. Historický kontext obou zemí 

 

1.1. Venezuela 

 

1.1.1.  Zrod státu 

 

 

Pod vedením Simona Bolívara se v roce 1821 utvořil společný stát Kolumbie, Ekvádoru 

a Venezuely pod jménem Velká Kolumbie
1
. Tento stát byl zřízen pod ústavou, která 

kopírovala ústavu Spojených států amerických.  

 

Samotný stát Velká Kolumbie se však rozpadl již v roce 1830. Z nástupnických států se 

poté zformovaly i státy, jež jsou předmětem zkoumání této práce- Kolumbie a 

Venezuela.  

 

U vedení nového Venezuelského státu se ve druhé polovině 19. Století střídalo množství 

generálů. Generály poté vystřídala vojenská junta. V roce 1945 se uvolnily represivní 

otěže státu a s tím přišel i vznik nových odborových, politických i profesních 

organizací.
2
  

 

Období mezi lety 1945 a 1948 je tak obdobím velkých politických změn ve Venezuele. 

Trienio, jak je toto období nazýváno, poprvé nastavilo proces, podle kterého byl 

kapitalismus jedinou možnou cestou k národnímu rozvoji.
3
 V tomto období také získali 

volební právo všichni gramotní občané Venezuely a došlo k zavedení přímých voleb na 

všech úrovních státu.
4
  

 

Důležité z hlediska budoucího politického procesu v zemi je založení a rozvoj dalších 

politických stran- COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independente) a 

URD (Unión Republicana Democrática). Pravicová Acción Democratica (AD) spolu 

s těmito stranami a komunisty (PCV) tvořily systém čtyř stran s jednou dominantní 

(AD).
5
  

 

Vláda AD provedla mnoho výrazných změn včetně zestátnění ropných společností, 

agrární reformy, rozšíření systému státního školství nebo organizace odborů. Přes 

výrazné volební výsledky se političtí představitelé nezajímali o minoritní skupiny 

obyvatel, jež se tak necítily reprezentovány.
6
  Došlo také ke konfiskaci majetku 

představitelů předchozího režimu a jejich uvěznění. 

 

Neschopnost nalézat kompromis se stala stále větším problémem nového vedení země. 

Mezi nespokojenými skupinami se octili například představitelé církve, kteří 

nesouhlasili s novými vládními reformami, další nespokojení byli průmyslníci, jimž se 

                                                 
1
 SKIDMORE, Thomas E a Peter H SMITH. Modern Latin America 1992 str. 33 

2
NĚMEC, Jan. Politické systémy Latinské Ameriky. 2006, str. 353 

3
 TARVER DENOVA, Hollis Micheal a Julia C FREDERICK. The history of Venezuela. 2006 str. 91 

4
 NĚMEC, Jan. Politické systémy Latinské Ameriky. 2006, str. 353 

5
 tamtéž 

6
 NĚMEC, Jan. Politické systémy Latinské Ameriky. 2006, str. 354 
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nelíbil vliv odborů a také vojenská elita, jež se obávala vzniku ozbrojených skupin 

dělníků podporovaných AD.
7
  

 

Výraznou postavou AD, která se jako jedna z mála snažila o hledání kompromisu byl 

Rómulo Betancourt, v letech 1945- 1948 a poté 1959 – 1964 prezident Venezuely. Jeho 

volební program zahrnoval demokratizaci a obranu národní ekonomiky.
8
 Mezi historiky 

a politology převládá názor, že Betancourt provedl tři zásadní pozitivní kroky. Těmi 

byly: 1. Ustavení koaličního vládnutí 2. Úspěšné zvládnutí všeobecných voleb v roce 

1963 3. Úspěšné předání moci od jednoho ústavně zvoleného prezidenta ke druhému.
9
  

 

Poté, co Betancourta nahradil v roce 1948 Rómulo Gallegos se naplno projevila 

narůstající nespokojenost obyvatel i části elit s vládou AD a proto byla odstavena od 

moci pučem za pomoci armády a s podporou Spojených Států. Důvodem bylo i to, že 

Gallegos zvedl daně zahraničním ropným společnostem
10

 K moci se dostal generál 

Marcos Pérez Jiménez, jež vládl autoritativně, což se projevilo mimo jiné v perzekuci 

opozice. 

 

Režim například odmítal kooptovat jakékoliv zástupce levice do reprezentativních pozic 

a strana AD byla rozpuštěna.
11

 Vláda Péreze Jiméneze přesto není vnímána čistě 

negativně, jelikož se zasadil o přerozdělování zisků z ropy do sociálních projektů a 

budování státní infrastruktury. 

 

Jimenézova vláda byla ukončena dalším vojenským pučem, tentokrát v režii generála 

Larrázabala v lednu 1958. Venezuela se pak vrátila k demokratickému způsobu 

vládnutí. To bylo završeno v roce 1968, kdy poprvé v historii Venezuely vyhrála volby 

opoziční strana.
12

  

 

Po desetiletí autoritativního vládnutí Péreze Jiméneze se politické strany v jistém 

smyslu poučily z předešlých chyb a snažily se své politické požadavky prosazovat více 

cestou spolupráce než válcování ostatních. V tomto smyslu je nejvýznamnější dohoda 

z Punta Fija o spolupráci a ochraně demokratického režimu z října 1958.  

 

V této dohodě, kterou podepsali zástupci hlavních politických stran- AD, COPEI a 

URD, se tyto strany zavázaly, že budou respektovat rozdíly mezi politickými stranami 

jakožto legitimní odraz společensko-politické reality.
13

  Významným byl také apel na 

eliminaci násilí a snahu odosobnit politické konflikty. Součástí dohody bylo také 

vytvoření společného programu, obsahujícím průsečík programů všech tří stran a 

upozadění kontroverzních témat. Velmi důležitým se jeví také závazek všech stran 

účastnit se na vládě po volbách v roce 1958 bez ohledu na budoucí výsledek těchto 

                                                 
7
 tamtéž 

8
 KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky: vývoj oblasti, regionů a států. 2015. 

9
 TARVER DENOVA, Hollis Micheal a Julia C FREDERICK. The history of Venezuela. 2006. str. 101 

10
 KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky: vývoj oblasti, regionů a států. 2015. 

11
 TARVER DENOVA, Hollis Micheal a Julia C FREDERICK. The history of Venezuela. 2006. str. 95 

12
 NĚMEC, Jan. Politické systémy Latinské Ameriky. 2006, str. 355 

13
 tamtéž 
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voleb.
14

 Díky tomu se o následujícím období venezuelských dějin někdy hovoří jako o 

„demokracii z Punto Fijo“.
15

 

 

Toto období bylo proto v návaznosti na dohody z Punta Fija ve znamení snahy o 

kompromis mezi jednotlivými stranami. Skrze křesťansky orientovanou COPEI se také 

podařilo vytvořit dialog s církví. Výrazným stmelovacím prvkem se od 60. let stal ve 

venezuelském politickém systému strach z extrémní levice.
16

 Pokus radikálních 

levicových skupin o guerillový boj proti vládě však v letech 1961-1964 nevyšel a 

radikální levice se poté opět etablovala do stranického systému. 

 

V roce 1968 se poprvé ujala opoziční strana moci a to vítězstvím prezidentského 

kandidáta COPEI Rafaela Caldery. Následující léta pak byla ve znamení střídání u moci 

mezi AD a COPEI. Tyto strany si fakticky rozparcelovaly správu země mezi sebe a 

uzavřely systém před vnějšími subjekty. Klientelismus a korupce začaly narůstat do 

nebývalých rozměrů. 

 

 

1.1.2. Neoliberalismus, Carlos Andrés Pérez 

 

 

V březnu 1974 byl zvolen poprvé prezidentem Carlos Andrés Pérez, který ve svém 

druhém prezidentském období aplikoval ve Venezuele rozsáhlé ekonomické reformy 

pod taktovkou Mezinárodního měnového fondu a v souladu s tzv. Washingtonským 

konsensem. Předtím se však zapsal do povědomí spíše svou energickou volební 

kampaní, ve které poprvé v historii Venezuely vsadil na rady profesionální americké 

reklamní agentury. Ve svém politickém programu měl mimo jiné tezi, že ropa je 

nástrojem pro méně rozvinuté státy k dosažení lepšího mezinárodního statutu a 

spravedlivějšího mezinárodního pořádku.  

 

Jeho první vláda se proto vyznačovala velmi masivními výdaji peněz z prodeje ropy na 

různé sociální, školní nebo environmentální projekty, které v součtu činily až 53 

milionů dolarů. Za první Perézovy vlády také došlo k znovunavázání diplomatických 

styků s Kubou a on sám osobně oponoval diktaturám v Nikaragui a Chile. Pérez sám se 

považoval za mluvčího celé Latinské Ameriky. Jisté je, že reprezentoval novou generaci 

latinskoamerických politických lídrů.
17

  

 

Pérez se tedy zprvu nejevil jako kandidát pravicový, nebo snad neoliberální, ale naopak 

se v kampani vůči neoliberalismu vymezoval.
18

 Pověst Péreze po prvním období jeho 

vládnutí byla poznamenána obviněními z nadměrného utrácení. Jeho prezidentské 

období bylo proto někdy označováno jako Saudská Venezuela. 

 

                                                 
14

 tamtéž 
15

 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, Radek BUBEN a Jan NĚMEC. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, 
populismus a změny režimu v Latinské Americe. 2012 str. 250 
16

 NĚMEC, Jan. Politické systémy Latinské Ameriky. 2006, str. 356 
17

 TARVER DENOVA, Hollis Micheal a Julia C FREDERICK. The history of Venezuela. 2006. str.123 
18

 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, Radek BUBEN a Jan NĚMEC. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, 
populismus a změny režimu v Latinské Americe. 2012 str. 11 
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V dalších prezidentských volbách v roce 1978, mělo mnoho občanů pocit, že 

petrodolary po roce 1973 nebyly vynaloženy účelně. Země tehdy dovážela 80% všech 

potravin, zemědělská výroba stagnovala a státní dluh vyletěl do závratných výšin. A 

zatímco příjem na jednoho obyvatele se zvýšil, a v Caracasu a dalších velkých městech 

byla prosperita evidentní, významná část Venezuelanů se stále utápěla v chudobě. To 

vše vedlo k porážce Péreze. Nově zvolený prezident Luis Herrera Campins, uvedl ve 

svém inauguračním projevu, že "zdědil zadluženou zemi." 

 

V mezidobí mezi prvním a druhým prezidentským obdobím se Andrés Pérez věnoval 

vysokým funkcím v mezinárodních organizacích. Byl mimo jiné prezidentem 

latinskoamerické asociace lidských práv a také viceprezidentem Socialistické 

Internacionály pod vedením Williho Brandta. 

 

Kvůli prudkému poklesu cen ropy na světových trzích v půlce 80. Let zasáhla 

Venezuelu ekonomická krize a země se značně zadlužila. Levicovému prezidentovi 

Jaime Lusinchimu se však povedlo finanční situaci země stabilizovat a pokračovat ve 

štědrých sociálních programech. 

 

Hned na začátku svého druhého funkčního období, v únoru 1988 přijal Andrés Pérez 

soubor reforem doporučovaných mezinárodním měnovým fondem a zahrnutých 

v pozdějším souboru ekonomických opatření, označovaných jako Washingtonský 

konsensus.  

 

Washingtonský konsensus bylo ve své původní podobě deset pravidel hospodářské a 

ekonomické politiky, které sepsal v roce 1989 ekonom John Williamson jakožto nástroj 

pomoci mezinárodních „washingtonských institucí“ rozvíjejícím se státům.   

 

Mezi deset Wiliamsonových bodů patří:  

 

- Fiskální disciplína 

- Přesměrování veřejných výdajů  

-reforma daňového systému směrem ke snížení daňových sazeb 

- liberalizace trhu 

- úprava měnového kurzu směrem k větší konkurenceschopnosti 

- privatizace státních firem 

- zrušení bariér pro vstup zahraničních investic 

- ochrana vlastnictví 

 

Mezinárodní měnový fond na oplátku poskytl Venezuele půjčku ve výši 4,5 milionu 

amerických dolarů. Velmi zajímavou skutečností v tomto kontextu je, že Pérez prováděl 

tuto ekonomickou politiku takřka hned po svém zvolení, kdy se v předvolební kampani 

ostře trefoval do neoliberálních institucí- například Světovou Banku přirovnal ke 

„strůjcům genocidy ve jménu nové ekonomické totality“.
19

  

 

Opatření přijatá Pérezem obsahovala privatizaci státních společností, daňové reformy a 

celkové zmenšení role státu v ekonomice. Mezi důsledky zavedených reforem, 

                                                 
19

 ALI, Tariq. A beacon of hope for the rebirth of Bolívar's dream. The Guardian [online]. [cit. 2016-02-
04]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/commentisfree/2006/nov/09/1 
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především liberalizace cen ropy patřilo skokové zvýšení cen pohonných hmot, což 

dopadlo na běžné obyvatele a také na provozovatele hromadné dopravy. Rostoucí 

nespokojenost obyvatelstva vyústila v únoru a březnu 1989 v rozsáhlé pouliční protesty 

spojené s rabováním. 

 

Protesty začaly 27 Února 2989 ve městě Guarenas, které leží asi 30 kilometrů od 

Caracasu kvůli skokovému zvýšení cen za místní dopravu. Protesty se poté rozšířily do 

hlavního města a dalších měst v zemi. Policejní složky však nebyly schopny proti 

demonstrantům aktivně zasáhnout. Nakonec bylo vládou vyhlášeno stanné právo. 

   

28 února prezident Pérez zrušil několik článků ústavy, mimo jiné článek 60, zajišťující 

individuální svobodu a bezpečnost, článek 62 (neporušitelnost vlastnictví), článek 66 

(svoboda projevu), článek 71 (právo shromažďování) a článek 115 (právo pokojného 

protestu). Tyto články byly v neplatnosti až do 22 března. 

 

Vláda použila tvrdých policejních a vojenských zásahů aby protesty ukončila. Tyto 

zásahy se neobešly bez krvavých incidentů, kdy vojáci stříleli do obytných budov a 

zabíjeli neozbrojené civilisty. Běžné bylo mizení lidí, mučení a zabíjení bez soudu. 

Počet zabitých podle různých odhadů kolísá mezi 276 až 2000
20

. 

 

Nemožnost změny systému a značný nárůst korupce spolu s ekonomickou recesí, která 

se dostavila na počátku devadesátých let, vedly k všeobecné nespokojenosti obyvatel i 

značné části elit. Výsledkem dlouhotrvajících společenských tenzí byl pokus o vojenský 

puč v roce 1992 organizovaný šesti podplukovníky, v jejichž čele stanuli Hugo Chávez 

a Arias Cardénas. Ten se však nezdařil a jeho strůjci byli uvězněni. Tímto svým činem 

si však na svoji stranu získali společenskou podporu části obyvatel a levicových 

organizací.  

 

Především Hugo Chávez si získal značnou popularitu díky svému vystoupení v televizi, 

původně míněného jako kapitulační, které však obratně využil ve svůj prospěch.
21

 

Stejným neúspěchem dopadl i další pokus o svržení Andrése Péreze ve stejném roce. 

Definitivně se Pérez musel rozloučit se svou funkcí 20. Května 1993 po hlasování 

Kongresu. 

 

Nástupce Andrése Péreze v prezidentském úřadě Rafael Caldera pak pokračoval 

v nastoupené pravicové linii včetně reforem nadiktovaných mezinárodními 

institucemi.
22

 Osvobodil však všechny pučisty a budoucí prezident Hugo Chávez se tak 

dostal na svobodu.  

 

Jeho čas pak přišel v roce 1998. V tehdejších volbách do Kongresu, které se kvůli 

poslednímu pokusu stávajících politických formací odvrátit porážku konaly v jiné době 

než volby prezidentské, nastal definitivní rozvrat několik desetiletí trvajícího 

mocenského paktu, který ovládal Venezuelu.  

 

                                                 
20
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21
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22
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Dvoustranický systém tak skončil, ačkoliv strana Huga Cháveze Polo Patriótico získala 

tehdy pouze 19,8% hlasů a skončila na druhém místě za stále ještě vítěznou AD. 

V následných prezidentských volbách, konaných v prosinci téhož roku však už Hugo 

Chávez jasně dominoval, když zvítězil nad svým protikandidátem Henriquem Römerem 

v poměrů 56,2% ku 39,97% hlasů. 

 

Úspěch Huga Cháveze byl způsoben značným rozčarováním venezuelských voličů ze 

stávajícího politického systému. Během předchozích desetiletí se pojem stranické 

disciplíny stal jen účelovým pojmem pro ty, kdo kontrolovali stranické aparáty.  

 

Straničtí lídři zase začali být extrémně závislí na mocenských zdrojích. Mezi 

stranickými lídry, základnou a občanskou podporou se utvořily hluboké příkopy. 

Stranický systém tak zavrhnul své vlastní hodnoty a degeneroval v samoobslužné 

hlasovací mašiny, které fungovaly pouze v tom, že naštvaly domácí obyvatelstvo.  

 

Všeobecná nespokojenost s dvoustranickým systémem byla evidentní 

prostřednictvím nárůstu apatie a absence u voleb, stejně jako u nárůstu hlasů pro 

nezávislé kandidáty.
23

 

 

 

1.1.3. Období Huga Cháveze- reakce na neoliberalismus 

 

 

První roky Chávezovy vlády byly ve znamení upevnění moci a to především pomocí 

referend, změny ústavy a několika navazujících voleb. Nová ústava byla schválena 

v prosinci 1999. Kromě jiných věcí ústava zahrnuje také institut zmocňovacího zákona. 

Po schválení zmocňovacího zákona tak může prezident vydávat dekrety, které mají sílu 

zákona.
24

 Ústava také prodloužila volební období prezidenta z 5 na 6 let s možností 

znovuzvolení.
25

 

 

Chávez úspěšně posílil svou moc ve volbách do Národního shromáždění v roce 2000. 

Ze 167 křesel získaly jemu nakloněné subjekty celkem 105. V červenci téhož roku byl 

pak již podle nové ústavy znovuzvolen na další šestileté období. 

 

Pokusem o svržení Chaveze pak byl nezdařený puč z 11 dubna 2002. Poté, co Chávez 

odvolal nejvyšší vedení státní ropné společnosti PDVSA, přišla odmítavá reakce ze 

strany odborů, svazu obchodních společností, opozičních politických stran a 

soukromých televizních společností.  

 

Šéf tehdejší federace odborových svazů Carlos Ortega vyhlásil generální stávku. Když 

však podporující demonstranty vyzval, aby si „pro Cháveze došli“, situace se vymkla 

kontrole. Nepokoje mezi příznivci a odpůrci prezidenta trvaly několik hodin, přičemž si 

vyžádaly několik mrtvých a stovky zraněných demonstrantů. Chávez se pak stal spolu 

se svými ministry na několik hodin rukojmím pučistů, kdy mu bylo předsedou svazu 

zaměstnavatelů Pedrem Carmónem sděleno ultimátum a výzva k rezignaci. Prezident se 

však nepodvolil a i díky široké podpoře veřejnosti pro stávající režim skončil puč 

                                                 
23
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24
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25
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fiaskem. Opozice se navíc tímto krokem značně zdiskreditovala, jelikož se rozplynul 

její étos obránkyně liberálně-demokratických hodnot proti autoritářství.
26

 

 

Dalším pokusem opozice o podkopání chavistického režimu pak byla generální stávka 

ropného průmyslu, která se konala od prosince 2002 do začátku února 2003. Zátěž pro 

ekonomiku, závisející silně na exportu ropných produktů byla značná
27
. I tento opoziční 

pokus však Chávez ustál a to i s pomocí veřejného mínění, které bylo na straně vlády. 

 

Posledním velkým opozičním aktem bylo využití institutu odvolacího referenda. Ten 

začal již na jaře 2003, ale Státní volební rada dlouho nechtěla uznat většinu podpisů za 

platné. Referendum o odvolání prezidenta z funkce se konalo až 15. Srpna 2004. 

Chávez však i tento pokus o své svržení ustál, když mu podporu vyjádřilo 59% 

obyvatelstva.
28

   

 

Od té doby se již opoziční skupiny na výraznější protivládní činnost nezmohly a Chávez 

tak ještě více upevnil svoji pozici. Bojkot legislativních voleb, konaných v roce 2005 

pak opozici nijak nepomohl a naopak ji odstřihnul od možnosti cokoliv z parlamentu 

ovlivňovat 

 

 

 

1.2. Kolumbie 

 

1.2.1. Vznik státu 

 

 

Kolumbie vyhlásila nezávislost na španělském království 20. Července 1810. Boje proti 

španělským kolonistům však tímto aktem neustaly a pokračovaly ještě další desetiletí. 

V roce 1830 byla Velká Kolumbie oficiálně rozdělena na Novou Granadu, Venezuelu a 

Quito. Mezi rokem 1830 a 1886 bylo v platnosti postupně šest ústav, které byly střídavě 

více konzervativní nebo více liberální, podle strany, která byla zrovna u moci.
29

 

 Oficiální název státu je pak od roku 1886 Republika Kolumbie. Ústava z roku 1886 pak 

platila s různými úpravami až do roku 1991.
30

  

 

19. století bylo v Kolumbii ve znamení neustálých sporů mezi liberály a konzervativci, 

potažmo jejich stranami. Kvůli těmto sporům proběhlo na území Kolumbie dokonce 

šest občanských válek. Jedna z nich, která vešla ve známost jako Tisícidenní válka 

vedla k odtržení Panamy a vzniku nového státu, který podporovaly Spojené Státy.
31

 

 

Za určující období v historii Kolumbijské politiky a celého státu lze označit desetileté 

období La Violencia vyznačované extrémním násilím a organizovaným odporem vůči 

                                                 
26
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státním složkám.
32

 Za jeho počátek lze považovat zavraždění tehdejšího vůdce Liberální 

strany Jorgeho Eliécera Gaitána v roce 1948.
33

 Kvůli tomu následně propukly pouliční 

bouře a drancování nejprve v Bogotě a posléze i v dalších částech Kolumbie. La 

Violencia si celkově vyžádala až 180 000 mrtvých a to jde pouze o konzervativní 

odhady. 

 

V roce 1950 se dostal do prezidentského úřadu konzervativec Laureana Gómez. Voleb 

v tomto roce se Liberální strana nezúčastnila. Do tohoto období se datuje první náznak 

budoucího dlouhotrvajícího spojenectví mezi Spojenými státy a Kolumbií. Kolumbijské 

jednotky se v té době dokonce zúčastnily války v Koreji po boku Američanů.
34

 V této 

době také nastává odštěpení partyzánských jednotek, původně napojených na liberální 

stranu a postupná spolupráce těchto jednotek s komunistickou opozicí.
35

 

 

Období La Violencia vyvrcholilo svržením prezidenta Gómeze. Na jeho místo pak 

v červnu 1953 usedl generál Gustavo Rojas Pinilla. Pinilla udržoval stejně přátelské 

styky se Spojenými státy jako jeho předchůdce. Vyhlásil také několikrát amnestii pro 

ozbrojené skupiny, boje se však přesto zastavit nepodařilo. Za vlády Pinilly byly 

rozpuštěny politické strany a vládu převzala vojenská junta.
36

 

 

V roce 1957 byl Pinilla oběma hlavními stranami donucen k rezignaci. Následně byla 

oběma stranami ustavena dohoda o vzniku Národní fronty. Ta byla platformou 

zajišťující politickou moc pouze v rukou dvou největších stran.
37

  Mezi lety 1958 a 1974 

se tak v prezidentském úřadě střídali konzervativní a liberální kandidáti. Stejně byla 

moc rozdělena i na nižších státních úrovních. Prvním prezidentem vzešlým z této 

dohody byl Alberto Llera Camargo, do kterého Spojené Státy vkládaly velké naděje 

kvůli jejich ekonomickým plánům v regionu. Kolumbie se tak na čas stala významným 

objektem zájmu amerických reformních ekonomů. Nakonec však z těchto plánů nebylo 

mnoho uskutečněno.
38

 

 

 

 

1.2.2. Guerillové hnutí 

 

 

Po dohodě o Národní frontě složila většina partyzánských jednotek zbraně, to se však 

stále netýkalo všech ozbrojených skupin. Guerilly si uchovaly svůj vliv v některých 

odlehlých oblastech země a vytvořily zde de facto nezávislé státy. To neuniklo 

pozornosti vládních jednotek, které tyto guerilly soustavně napadaly. 

 

 Jako reakce na tyto útoky byly vytvořeny v roce 1964 později nechvalně proslulé 

Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC). Ty se později staly jedním 
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z nejdůležitějších aktérů ozbrojeného konfliktu a nejsilnějším partyzánským hnutím 

bojujícím proti státní moci.
39

 
40

 

 

Kromě FARC bylo ve stejném roce založeno i marxistické Vojsko národního 

osvobození (ELN). V roce 1970 pak jako protest proti tehdejšímu zvolení 

konzervativního kandidáta Misaela Pastrany Borrera prezidentem Hnutí 19. Dubna (M-

19)
41
. Patrano Borrero byl zvolen na již čtvrté volební období díky stále platnému paktu 

Národní fronty.
42

 

 

Přetlačovaná vládních sil s paramilitárními skupinami se od této doby nesla střídavě ve 

prospěch vlády a jednotlivých guerillových skupin. V 80 letech hnutí FARC nevyvíjelo 

přílišnou činnost, zatímco boj proti M-19 a ELN dosahoval vysoké intenzity. V roce 

1984 pak bylo vyjednáno příměří jak s hnutím FARC tak i s M-19. V této době se však 

také poprvé začíná projevovat nelegální obchod s drogami, který v dalších letech bude 

jedním z hlavních výnosů guerillových skupin 

. 

Příměří s M-19 skončilo hned o rok později po obsazení justičního paláce, při kterém 

zemřelo 120 lidí včetně 12 soudců nejvyššího soudu.
43

  Hnutí FARC naopak spolu 

s komunisty založilo politickou stranu Vlastenecká unie (UP). Ve volbách v roce 1986 

tato strana získala 5 křesel v Senátu a 9 ve Sněmovně reprezentantů.
44

  Ke konci 80 let 

se však třenice mezi vládou a FARC opět zvyšovaly, až se toto hnutí opět stáhlo do 

ilegality. 

 

Pakt Národní fronty o rozdělení moci byl ukončen v roce 1974 vítězstvím liberálního 

kandidáta Gabriela Turbaye Ayaly, který tak v úřadu nahradil jiného liberála a bývalého 

levicového disidenta Lópeze Michelsena. V roce 1982 pak byl prezidentem opět zvolen 

konzervativec, Belisario Betancur. Betancur se snažil bojovat se sociálními problémy 

země, způsobenými vysokou urbanizací nebo konflikty mezi vlastníky půdy a místními 

pracovníky, díky čemuž byl mezi obyvateli značně populární.  

 

Neměl však potřebnou podporu stranického zázemí a tak většina jeho cílů jakými byla 

například podpora sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel zůstala jen ve 

stádiu návrhů.
45

 

 

Intenzivní boj proti guerillám se opět rozhořel za vlády prezidenta Césara G. Trujilla 

(1990-1994), kdy byly provedeny rozsáhlé útoky na sídla FARC.
46

  Za jeho vlády byla 

také schválena nová ústava, která rozšířila listinu práv a svobod, stejně jako přiznala 

rozsáhlejší práva etnickým menšinám. 

 

Síla guerillových skupin mezitím dosáhla takové míry, že byly schopní samostatně 

útočit na jednotky policie a armády v některých oblastech, především na jihu Kolumbie. 
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Za prezidentování Ernesta Sampera Pizana vláda dokonce zcela opustila některá 

nejnebezpečnější území a ponechala je zcela bez dozoru.
47

 Také kvůli tomu dochází ke 

vzniku polovojenského uskupení Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Toto 

uskupení aktivně bojující proti guerillám je významným činitelem v kolumbijském 

konfliktu.
48

 

 

Poslední výrazný pokus o smírné řešení mezi vládou a partyzány proběhl za 

prezidentského období Andrése Pastrany. Tato jednání však skončila v roce 2002 po 

únosu senátora Jorge Gechema Turbaye a senátorky a prezidentské kandidátky Ingrid 

Betancourt. Ve stejném roce byl zvolen prezidentem nezávislý pravicový kandidát 

Alvaro Uribe, který už ve svém volebním programu deklaroval jasnou neústupnost při 

jednání s FARC. Uribe mimo jiné dokázal dosáhnout příměří s AUC, přičemž přes 80% 

původních příslušníků paramilitares odevzdalo od roku 2003 své zbraně.
49

  To však 

neznamená, že by AUC ukončily svou aktivitu, jelikož odzbrojení příslušníci jsou 

nahrazování novými a příjmy z prodeje drog zůstávají netknuté.
50

  

 

Při výzkumu ozbrojeného konfliktu na území Kolumbie je třeba neopomenout význam 

sociálních důvodů, které právě v Kolumbii hrají významnou úlohu. Situace, v níž velká 

většina obyvatel neměla možnost jakkoliv ovlivnit politické směřování své země stejně 

jako nerovnoměrná akumulace půdy a kapitálu ve prospěch hrstky bohatých vlastníků 

zavdávaly důvody k obecné nespokojenosti, která se pak přelila v ozbrojené střety.  

 

Rámování guerillových skupin bojujících proti vládě čistě jako drogových kartelů 

bojujících o moc se snaží tento sociální aspekt zcela přehlížet. Například bývalý 

Kolumbijský prezident Alváro Uribe označuje partyzány za pouhé teroristy narušující 

stabilitu země.
51

 Role Spojených Států v tomto nahlížení Kolumbijského konfliktu pak 

je nikoliv nevýznamná, což se projevuje například v programu Plan Colombia.
52

 

V rámci tohoto programu obdrží Kolumbie každý rok více než 600 milionů dolarů. 

Podpora Kolumbie je tak součástí amerického tažení proti drogám a terorismu. 

 

 

 

2. Teoretické vymezení neoliberalismu 

 
 

Neoliberalismus lze popsat jako systém politik, které prosazují zájmy soukromých 

podniků odstraněním veškerých zbývajících překážek kapitálu k hledání zdrojů, práce a 

trhů. Trh vyžaduje odstranění všech obchodních překážek, jako jsou cla a kvóty. 

Privatizace vyžaduje prodej veřejných podniků a majetku do soukromých rukou. Skrz 

odstranění vládních omezení a intervencí na kapitálu a deregulaci se umožní tržním 

silám, aby jednala jako samoregulující mechanismus.  
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Úsporná opatření vyžadují drastické snížení nebo odstranění výdajů na sociální 

programy a služby.  Neoliberální ideologie se podobá neoklasicistní ekonomice, a to 

zejména ve svém důrazu na minimální stát a volný trh.  Neměla by se však za ní 

zaměňovat, jelikož jde o dva odlišné proudy.
53

 
54

   

 

Neoliberalismus obhajuje prvenství individualismu a kritizuje sociální programy pro své 

protisoutěžní důsledky
55

.   

 

Hlavním důvodem, který vedl k oficiálnímu přijetí neoliberálních politik rozvojovými 

zeměmi v Latinské Americe a jinde byl tlak splácet své zahraniční dluhy. Pro získání 

půjčky od Světové banky (WB) nebo Mezinárodního měnového fondu (MMF)musely 

jednotlivé země souhlasit s programem strukturálních změn, který zahrnoval drastické 

snížení veřejných výdajů ve zdravotnictví, vzdělávání a státním aparátu, snížení mezd 

nebo silné omezení jejich růstu, liberalizaci obchodu a podporu exportně orientované 

ekonomiky, odstranění omezení zahraničních investic, devalvace místní měny, 

privatizaci státních podniků a zahájení radikální deregulace trhu práce
56

.  

  

Pojem neoliberalismu by však svůj původ mohl začít hledat už ve 30. Letech 20. Století, 

kdy byl objeven skupinou Mont Pelerin Society (znovu pak v roce 1947), což bylo 

sdružení ekonomů, politiků a filosofů. Tato skupina razila ekonomický směr laissez 

faire. Později však přišel v rámci tohoto uskupení obrat, kdy členové došli k tomu, že 

lepší je vybudovat silné státní instituce, které budou tlačit neoliberální politiku a 

zákony, jež ji budou napomáhat.
57

  

 

K tomuto účelu pak také byly založeny think tanky propagující neoliberální ekonomické 

politiky. 

 

Neoliberalismus 30. let změnil ideu toho, co je trh. Podle neoliberalismu je trh 

„informační super procesor“, který je mnohem lépe informován než lidské bytosti.  

 

Socialismus podle této ideologie nemůže fungovat, jelikož nikdo neví tolik o ekonomii, 

aby jí dokázal efektivně naplánovat. Trh ví pokaždé víc než kdokoliv jiný.
58

  

 

Mnoho neoliberálních myslitelů se nejprve snaží zmást lid ve snaze koupit si více času. 

Ideou je také změna trhu podnikateli tak, že trh vždy nabídne řešení. 

 

Neoliberalisté jsou také mnohem soudržnější ve vytváření odpovědí na současné 

ekonomické problémy. Lidé těžící z neoliberalismu dávají své peníze zpět do think 

tanků podporujících jejich politiku. 
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V sedmdesátých letech 20. století neoliberalismus  chicagské školy vystřídal 

Keynesianismus jakožto vedoucí ekonomickou teorii v hlavních centrech světové 

ekonomiky. V roce 1979 byla Margareth Thatcherová zvolena premiérkou Velké 

Británie a ihned poté začala implementovat monetaristický anti inflační program, v 

souladu s tvrdou neoliberální doktrínou. Ve stejném roce americký prezident Jimmy 

Carter jmenoval Paula Volckera šéfem amerických federálních rezerv, což vedlo 

k tomu, co někteří nazývají „monetární kontrarevolucí“ v americké ekonomické 

politice.
59

   

 

V následujícím roce byl Ronald Reagan zvolen americkým prezidentem, což vedlo 

k dalším ekonomickým opatřením ve stylu neoliberalismu (seškrtání sociálních 

programů, deindustrializace a protiodborová politika). To dalo impuls k celkové 

restrukturalizaci americké ekonomiky. 

 

Tato ekonomická opatření pak byla jak v USA, tak ve Velké Británii doprovázena 

zvýšenými výdaji na zbrojení a návratu ke studenoválečné rétorice.
60

 

 

2.1. Washingtonský konsensus 

 

Termín "washingtonský konsensus" byl vytvořen v roce 1989. První písemná zmínka o 

tomto termínu je v podkladovém dokumentu pro konferenci Institutu pro mezinárodní 

ekonomiku, která byla svolána za účelem zjištění, do jaké míry staré ideje rozvojových 

ekonomik, kterými řídily státy Latinské Ameriky svojí hospodářskou politiku od roku 

1950 byly smeteny ze stolu souborem nápadů, které byly po dlouhou dobu přijímány 

podle potřeby v rámci OECD. S cílem pokusit se zajistit, aby podklad pro tuto 

konferenci byl řešen společným souborem otázek, udělal John Williamson seznam 

deseti politik, které se označily jako "washingtonský konsensus".
61

  

 

Deset reforem Washingtonského konsensu, které jsem zmínil v první části práce zde 

podrobněji popíšu: 

 

1. Fiskální disciplína  

 

V kontextu oblasti, kde téměř všechny země měly velké schodky, které vedly ke krizi 

platební bilance a vysoké inflaci. Ta postihla hlavně chudé, protože bohatí mohli 

přemístit své peníze do zahraničí. 

 

2. Přesměrování veřejných výdajů 

 

Tuto reformu autor obhajuje poukazem na to, že se přesunou veřejné výdaje potřebným 

směrem. Od bezzásluhové podpory k základnímu zdravotnictví a školství. Návrhy byly 

neutrální ohledně velikosti veřejného sektoru.
62
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3. Daňová reforma 

 

 Cílem byl daňový systém, který by spojil široký základ daně s mírnou mezní daňovou 

sazbou. 

 

4. Liberalizace úrokových sazeb. 

 

V širším pojetí jde podle autora o finanční liberalizaci.
63

  

 

5. - Úprava měnového kurzu směrem k větší konkurenceschopnosti 

 

Washingtonský konsensus překračoval doposud platné dogma, že země musí buďto 

stanovit pevný měnový kurz, nebo naopak plovoucí. 

 

6. Liberalizace trhu 

 

V rámci pohledu na liberalizaci trhu byly rozdílné pohledy na to, jak rychle má být trh 

liberalizován, ale na samotném konceptu byl jednoznačný konsensus. 

 

7. Otevření přílivu zahraničních investic 

 

Nezahrnuta komplexní liberalizace kapitálového účtu, protože autor nevěřil, že by na 

tom mohla být shoda.
64

 

 

8. Privatizace 

 

Privatizace byla jedna z oblastí, ve kterých to, co vzniklo jako neoliberální idea nabralo 

širokého rozpětí. Podle autora velmi záleží na tom, jak se privatizace provede., může to 

být proces provázený korupcí, který převede prostředky do rukou privilegované elity, 

ale je podle něj zřejmé, že pokud se provede správně, tak má své pozitivní výsledky.
65

  

 

9. Deregulace 

 

Deregulace se podle autora zaměřuje zejména na odstranění překážek vstupu a výstupu, 

nikoli na zrušení bezpečnostních nebo ekologických předpisů.
66

 

 

10. Ochrana vlastnictví 

 

V prvé řadě šlo o podporu neformálního sektoru ve schopnosti získat vlastnická práva 

při přijatelných nákladech. 

 

V rámci argumentace pro zavádění reforem ve stylu Washingtonského konsenzu se 

uváděly dvě východoasijské země, které rostly srovnatelně rychle a ve kterých stát hrál 
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mnohem menší roli. Hong Kong byl dokonce nejblíže k modelu laissez-faire, jak kdy 

nějaká země na světě byla.
67

  

 

Autor přisuzuje rychlý růst zemí Východní Asie tomu co měli společného- fiskální 

obezřetnost, vysoká míra úspor, pracovní morálka, konkurenční směnné kurzy a kvalitní 

vzdělávání, spíše než na to, co dělali odlišně, jako je průmyslová politika, režie úvěrů a 

ochrana dovozu.
68

  

 

Termín"Washingtonský konsenzus" se někdy používá jako synonymum pro 

neoliberalismus nebo tržní fundamentalismus. To Williamson považuje za veskrze 

problematické překroucení původního smyslu.
69

  Termín by měl v prvé řadě odkazovat 

na soubor politik, na kterých se shodly významné části establishmentu ve Washingtonu, 

a to buď vláda USA, nebo mezinárodní finanční instituce. 

 

Kritici politiky washingtonského konsensu jsou přesvědčeni o tom, že mezinárodní 

finanční instituce se snaží vnutit tyto politiky svým klientům. Kritika je často založena 

na tom, že mezinárodní finanční instituce jsou „agenti neoliberalismu", a proto se snaží 

minimalizovat roli státu. 

 

Podle zastánců politiky washingtonského konsensu však je tato kritika mylná. 

Například, obvinění, že mezinárodní finanční instituce tlačí na návratnost nákladů v 

primárním vzdělávání, platilo jen na začátku roku 1980, ale pak byla tato politika 

opuštěna. 
70

 
71

 

 

Další kritika byla například kvůli tlaku Mezinárodního měnového fondu a dalších 

organizací na omezení kontrol kapitálu. Někteří obhájci politiky washingtonského 

konsensu s touto politikou sami nesouhlasili.
72

  Na druhou stranu instituce se podle 

obhájců této politiky v některých aspektech samy poučily- například v důrazu na 

budování stabilních institucí.  

 

V rámci washingtonského konsensu byla shoda na tom, že makroekonomická stabilita je 

nezbytným předpokladem pro ekonomický růst a také že rozumná cenová stabilita byla 

podstatným aspektem makroekonomické stability, a to ve většině zemí Latinské 

Ameriky (výjimky Chile a Kolumbie). Cenová stabilita však měla být narušena 

nadměrnými rozpočtovými deficity.
73
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Pro obhájce washingtonského konsensu tato politika reflektovala ekonomickou 

svobodu, která dobře pasovala na demokratické režimy, ke kterým se mnoho 

latinskoamerických zemí vrátilo po mnoha letech vojenských diktatur.
74

   

 

Není náhodou, že představení Washingtonského konsensu v roce 1989 bylo ve stejný 

čas jako pád Berlínské zdi, která předznamenala konec centrálně plánovaných 

ekonomik.
75

  

 

Přibližně ve stejné době, kdy byl Williamsonův článek poprvé publikován, posunulo se 

dominantní ekonomické paradigma směrem od státního dirigismu, který byl do té doby 

dominantní ekonomickou doktrínou v Latinské Americe a Karibiku v šedesátých a 

sedmdesátých letech k větší otevřenosti vůči trhům. 

 

V protikladu se zkušenostmi ve východní Asii, model státního dirigismu přítomný 

v Latinské Americe před nástupem politik Washingtonského konsensu podporoval 

dovnitř orientovaný hospodářský rozvoj. Nebyla zde nutnost ve vnitřní logice vládního 

aktivismu být spojen s touto vnitřní ekonomickou orientaci, ale v zemích Latinské 

Ameriky to bylo velmi časté.  

 

Bylo to také v souladu se strukturalistickou vizí Hospodářské komise pro Latinskou 

Ameriku a karibskou oblast (ECLAC)  a podpořeno spisy Raula Prebische (1950) a 

Hanse Singera (1950).
76

  Podle obhájců Wasingtonského konsensu na proběhlých 

reformách nebylo nic špatného samo o sobě. Problémem byla špatná implementace 

reforem v kombinaci s netrpělivostí, pokud jde o jejich účinky.  

 

Ve většině zemí byly reformy Washingtonského konsensu realizovány nedostatečně 

nebo trpěly zvraty. V mnoha případech kdy byly schváleny zákony, nebyly tyto posléze 

náležitě prosazovány, nebo nenásledovaly regulační změny, institucionální úpravy a 

budování kapacit. V některých případech nebyly klíčové reformy ani zahájeny.
77

  

 

 

 

 

2. 2. Neoliberalismus jakožto filosofie 

 

 

Neoliberalismus má své místo nejen v uvažování čistě ekonomickém, ale promítá se 

také do jiných vědních oborů včetně politologie a filosofie. Neoliberalismem se mimo 

jiných autorů z filosofického hlediska zabýval známý filozof a sociolog Michel Foucalt. 

Jeho pojetí a definice neoliberalismu přináší dle mého nový prvek do toho, jak tento 

pojem můžeme chápat mimo tradiční ekonomické rámce a narativy.  
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Podle Foucaulta nesmíme neoliberalismus redukovat ani na homogenní uskupení ani na 

klasický liberalismus. Podle něj „nesmíme mít žádnou iluzi, že dnešní neoliberalismus 

je (...) obrodou či opakováním ostrých forem liberální ekonomiky, které byly 

formulovány v osmnáctém a devatenáctém století a nyní jsou reaktivovány“.
78

  

 

Oživení neoliberálního myšlení je spojeno s návratem ideje, že ekonomická budoucnost 

je fakticky nepoznatelná. Neoliberalismus také obnovuje kritiku svrchované, 

patriarchální moci, ale dělá to na půdě ovlivněné sociálním státem. 
79

 

 

Foucaultův výzkum neoliberálního vládnutí nebere liberalismus jakožto politickou 

teorii, ideologii, nebo teoretická východiska k modernitě. Liberalismus a 

neoliberalismus jsou u něj nahlíženy jako praktické a reflexivní mody jednání a zvláštní 

způsoby racionalizace správy. Neoliberalismus se tak liší od disciplinární vládní 

struktury, založené na státních principech a technikách vycházejících z policejního 

zkoumání a státního zkoumání.
80

  

 

 Foucault myslí vznikem ekonomiky vzhled nových forem poznání a moci, které jsou 

nejlépe chápány jako transformace bývalých disciplinárních režimů. Liberální řízení 

vlády ukazuje jako důvod malé vlády organizační princip Raison d'État sám". 

 

Trh vytváří sdílené hodnoty a také přirozenou pravdu o ekonomických a státních 

procesech. Utilitární principy vytváří hodnotu veřejné moci. Trh a utilitární principy 

konvergují k vytvoření „kategorie zájmů“. Tímto se vláda stává reálnou, efektivní a 

ovlivňuje jednotlivce, děje, diskursy apod. 
81

 

 

Lidé jsou řízení skrze jejich vlastních zájmy. Není to jen agregace co se děje na úrovni 

politické a ekonomické teorie. V jedné věci neoliberalismus oponuje jednomu 

z hlavních principů liberalismu. Problém není v absolutní autonomii ekonomie, ale 

v uvážení jak politické a sociální síly budou artikulovat samy sebe v zájmu tvorby tržní 

ekonomiky.  

 

Čím více je vládní intervencí zasažen trh, tím více je jí vyžadováno na technických, 

soudních, demografických a sociálních úrovních.  

 

Nerovnosti jsou v neoliberalismu prezentovány jako podmínka maximální svobody, ve 

které je každý osvobozen od zásahů státu a volný ve výběru možností, které nabízí trh. 

Obavy neoliberálů z negativní svobody pramení jak z jejich snahy zničit státní sociální 

systémy, tak z politického diskursu rámujícího svět jakožto třídní střet mezi státními 

zaměstnanci a soukromými podnikateli.
82

   

 

Tato rétorická třídní válka je založena na neoliberálním přesvědčení, že spravedlnost 

znamená „rovnost nerovnosti“. Jde o zkreslený pojem rovnosti, který je používán jako 
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příklad pro ekonomické politiky razící privatizaci ve jménu efektivity a odpovědnosti. 

Rovnost nerovnosti je používána jakožto morální ospravedlnění neoliberální kritiky 

odborových organizací, státní správy, záchranných balíčků pro velké podniky, 

(mezi)státních monopolů a oligopolů. Ti, kteří mají stále nějakou formu státní ochrany 

před plnými účinky tržní ekonomiky jsou přirovnáváni k aristokracii a obviňováni 

z nadměrných výhod získaných v minulosti a živených „produktivní“ částí společnosti, 

která na ně musí doplácet. 

 

 

3. Neoliberální koncepty v kontextu současné Latinské 

Ameriky 

 
 

Venezuelský sociolog Miguel Contreras Natera tvrdí, že štěpení v současné Latinské 

Americe jsou výsledkem převládajícího stavu revoluce a omezování. Stávající stav 

charakterizuje jako "tektonický zlom." To znamená, že příklady experimentování a 

soutěžení v současné Latinské Americe jsou úzce propletené s minulými a stávajícími 

ideologiemi a vykořisťovatelskými praktikami, které se snaží překonat. I v těch nejvíce 

vědomě revolučních zemích Latinské Ameriky- Venezuele a Bolívii je diskursivní 

rámec ve skutečnosti celkem dvojznačný, protože výzva pro radikální společenské 

změny je alespoň částečně závislá na jazyku a logice stávající samosprávy dotčených 

zemí, stejně jako hospodářských vztazích a sociálních a kulturní praktikách.
83

 

 

V koloniálních společnostech, nadvláda byla orámována rasovým diskursem, ve kterém 

byly domorodé národy považovány buď za nebezpečné divochy, nebo děti, které 

potřebují péči.  Navíc v průběhu koloniálního období napětí v těžebním průmyslu a na 

plantážích produkovalo konflikty, když se domorodé komunity a otroci pravidelně 

bránili jejich strukturálnímu utlačování.
84

  

 

Tyto rozpory nebyly vyřešeny formálním ukončením kolonialismu v Latinské Americe 

v první půli devatenáctého století. Po osamostatnění od Španělska a Portugalska, 

kreolské elity přijaly liberální ideje evropského osvícenství. Ve snaze rozejít se s 

donucovacími formami vládnutí a sociální kontroly, nové republikánské státy hledaly 

liberální řešení napětí zděděného po kolonialismu, zejména neustálé hrozby etnické 

mobilizace. Jak Brooke Larson argumentuje v případě andských elit, snaha 

znovuvytvořit koloniální společnosti ve smyslu liberalistického pojetí státu čelila 

zásadnímu paradoxu- nové „mestizo“ elity se snažily realizovat univerzální definice 

občanství a neomezené práce stejně jako formovat národní kultury do homogenních 

celků po evropském vzoru, ale zároveň vytvářeli symboly a kategorie rozdílnosti s 

cílem stanovit limity těchto univerzalistických ideálů. Cílem bylo vytvořit aparát síly, 

který současně zahrne i marginalizuje agrární politické (sub)kultury v pochodu 

k modernosti.
85
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Sliby liberalismu však nebyly nikdy zcela splněny. Domorodým skupinám a národům 

afrického původu byl odepřena plná účast na politickém, ekonomickém a kulturním 

životě v nových republikánských státech. Latinskoamerický liberalismus se vynořil z 

režimů vyloučení a poté zapustil kořeny. Contreras Natera popisuje tento rozpor jako 

revoluci a omezování.
86

  

 

V osmdesátých a devadesátých letech neoliberalismus vykrystalizoval jako dominantní 

ekonomické a politické paradigma.  

 

Neoliberalismus v Latinské Americe je také tvořen pomocí "tržní demokracie, 

cílevědomé konstrukci a konsolidaci neoliberálních státních forem, způsobů vládnutí, a 

regulačních vztahů."
87

 Tato forma vládnutí klade důraz na technokratickou správu a 

předávání řídící odpovědnosti ze strany státu na místní aktéry a nevládní organizace. 

 

Historické dědictví rozdělování a vyloučení nadále provází aplikování neoliberalismu v 

Latinské Americe. Jak tvrdí Patrick Wilson z latinskoamerických studií University of 

Pittsburgh, neoliberalismus v Latinské Americe se i nadále prolíná s rasistickými 

státními praktikami a tvrdohlavou ideologií modernizace a pokroku.
88

  

 

Existuje několik důsledků tohoto specifického vývoje v současnosti. Za prvé, kde 

existuje dědictví etnického nebo rasového vyloučení, vytváří to předpoklady pro další 

omezování sociálních nákladů a rozvoj neoliberálních politik, proti čemuž se může 

následně znovu vytvářet odpor. Za druhé, skupiny se silnými kulturními identitami je 

mohou použít jako zdroje pro formulování alternativ k neoliberalismu. Konečně, kde 

rasové nebo etnické diskursy výslovně rámují projekty pro sociální změnu, zvyšují tím 

stávající hospodářské nebo politické konflikty a zvyšují také šance, že se tyto konflikty 

budou transformovat do cyklů hluboké společenské krize nebo násilí.
89

  

 

 

3. 1. Venezuela jako příklad postneoliberalismu 

 

Jak ukázala nemoc a následný skon Huga Cháveze, výzvy neoliberalismu v Latinské 

Americe jsou stále do značné míry zakotveny v trajektorii charismatických vůdců 

jejichž vůle k moci může zastínit jak úsilí aktivistů tak i cíle samotné revoluce. To také 

brání rozvoji životaschopného postneoliberálního urovnání. Místo toho můžeme 

sledovat spíše jakýsi „národní postneoliberalismus“ nebo „rozvoj postneoliberalismu 

v jedné zemi“. Tyto národní experimenty přesto odhalily něco nad rámec omezení 

neoliberálního světového řádu- ukázaly možnosti a nové cesty i když jejich širší 

důsledky jsou zatím zpochybňovány.
90
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Kulturní identita poskytla vyjádření pro třídní a rasové štěpení v novém bojišti mezi 

různými konkurenčními tendencemi ve venezuelské společnosti.
91

  Kultura se ukázala 

jako rozhodující místo boje v Chávezově éře. Oblast kultury získala značné prostředky 

z příjmů z ropy a místních vlád, čímž se Chávezova vláda odlišovala od jeho 

předchůdců.  

 

V kulturních institucích se v té době promítaly protichůdné tendence, kdy se na jedné 

straně snažily inkorporovat vládní agendu a na straně druhé byly stále vedeny 

neoliberální racionalitou zdůrazňující užitečnost kultury při generování příjmů.
92

  

Místní slavnosti byly přizpůsobeny od čistě kulturního symbolu místního společenství 

na symbol sebeprezentace Chávezovy vlády.
93

  

 

I když Chávezův kabinet sám sebe pojmenoval jako antineoliberální, někteří autoři se 

přiklánějí spíše k pojmu „postneoliberální pořádek“. V tomto stavu vládnutí 

neoliberalismus již není dominantním politickým diskursem, ale stále se projevuje 

prostřednictvím řady protichůdných racionalit a místních politik, které jsou tak vedeny 

k neklidnému soužití. Ve spektru hybridních režimů, které vznikly v nedávné době po 

celé Latinské Americe, postneoliberální stát vytváří větší prostor pro alternativní hnutí  

než například státní zřízení v současném Chile. 
94

 

 

Historická zkušenost Venezuely s formováním státního útvaru musí být chápána 

v souvislosti s těžbou tamní ropy. Díky jejímu ropnému bohatství se tak Venezuela liší 

od ostatních periferních států strukturovaných kolem těžby a distribuce nadhodnoty. 

Fernando Coronil zmiňuje, že to, co také odlišovalo Venezuelu bylo její státní 

přivlastňování a distribuce nájmu pozemků. 
95

 

 

V novém, globalizujícím se světě je však čím dál těžší udržet si suverénní a nezávislou 

ekonomickou politiku. Zatímco jako vlastník ropných nalezišť se stát snažil o zvýšení 

příjmů pomocí zvýšení cen ropy a regulaci jejích dodávek, jako kapitalista se zároveň 

musel snažit o zisk prostřednictvím investic na světovém trhu. Fungování 

Venezuelského státu na poli globální ekonomiky tak vyžaduje určité úpravy tamní státní 

politiky, které se mohou rozcházet s oficální antineoliberální rétorikou tamního režimu. 
96

 

 

Jak argumentuje Mark Goodale v knize „Neoliberalism, Interrupted“, na 

neoliberalismus samotný bychom se měli dívat nejen jako na soubor hospodářských 

politik, ale také jako jeden z režimů moderní formy moci, které Michael Foucalt nazval 

„governmentality“. Tento pojem se týká znalostí a technik, které jsou spojeny s regulací 

každodenního chování. Neoliberální „governmentality tak zahrnuje prodloužení tržní 
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racionality založené na instrumentálním výpočtu zisků a nákladů do všech státních 

konání, stejně jako k bývalým mimoekonomickým doménám.  

 

Tyto racionality a praktiky mohou převládat i v kontextu vlády, kde neoliberalismus 

jakožto ekonomická doktrína není monopolním diskursem. Podle Goodala se přesně 

toto děje ve Venezuele, kde postneoliberální uspořádání přijala významné 

antineoliberální reformy, zatímco pokračující podrobení se požadavkům globální 

ekonomiky (kapitalismu) dal podnět k neoliberální racionalitě v řadě sfér státních i 

nestátních aktérů. 
97

 

 

Za vlády Cháveze došlo k pokusu rozdělit území státu na to, co Aihwa Ong nazývá 

„zóny odstupňované suverenity“, kde státní moc upřednostňuje fragmentaci 

vnitrostátního prostoru do různých nesouvisejících zón a podporuje diferenciální 

regulaci populace, která může být připojená nebo naopak odpojená od globálních toků 

kapitálu.
98

  

 

Sociální politika Venezuelského státu se po roce 2002 soustředila na vytvoření chráněné 

zóny, kde welfare systém může být ušetřen od nepředvídatelných projevů globálního 

trhu. Finanční prostředky tak jsou směřované přímo ze státem vlastněné ropné 

společnosti PDVSA do skupiny welfare projektů, což představuje postneoliberální 

výzvu klasickým neoliberálním strukturám.  

 

Například PDVSA spravuje roční fond v hodnotě 4,85 miliardy dolarů z příjmů z ropy, 

a to vše je směřováno do sociálních programů. Tento rezervní fond umožnil státu 

odpojit sociální prostředky od globálních toků kapitálu.
99

  

 

Ostatní ekonomické zóny zůstaly napojeny na globální kapitál různými způsoby 

(kultura, komunikace, doly, továrny...). Tyto subjekty jsou objektem spekulací 

globálního kapitálu, protože jsou na něj více či méně napojeny. Zde jsou také vidět 

největší rozpory v postneoliberálním chávezovském státě.
100

  

 

Na rozdíl od ideálního popisu neoliberalismu jakožto souboru ekonomických reforem, 

které byly přijaty jednotně v zadlužených zemích třetího světa, je zde rostoucí názor, že 

neoliberalismus je „pohyblivým cílem“ a „subjektem hybridizace,“ 
101

 jehož souběžné 

racionalizace a postupy často jdou proti sobě 
102

. Neoliberalismus je pouze jednou 

z forem silového vládnutí. V chávezovské Venezuele se neoliberální racionalita spojila 

s rentiérským liberalismem v obrysech hybridního státního útvaru.
103
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Sektory chudých a marginalizovaných se většinou přidaly k Chávezovi, aby umožnily 

kontrolu státu nad jeho značnými zdroji ropy místo nadnárodních společností a 

privilegovaných elit.
104

  

 

Metafora "poziční války" pak popisuje politický boj mezi třídami. Na rozdíl od 

leninského pojmu strany jakožto předvoje, která by vedla dělnické třídy k vítězství,
105

 

popisoval konflikt vyskytující se v „zákopech společnosti“, kde postupné změny by 

mohly pomoci posunout poměr sil v konfliktu a stavět vlastní (kulturní) hegemonie. Na 

příkladu Venezuely bychom si mohli představit poziční válku konkrétně v oblasti tamní 

kultury a kulturní produkce.
106

  

 

V neoliberální éře se stala kultura předmětem nové legitimizace založené na užitku. 

Protichůdné impulsy politického využití kultury a jejího podřízení trhu jsou 

v postneoliberálním světě výzvou a zasahují samotný stát.  

 

Důležitý posun se ve Venezuele konal v roce 1990 s volbou Carlose Andrése Péreze a 

neoliberálními reformami ohlášenými jeho vládou. V této době začala být kultura 

nahlížena jako produkt. V neoliberálním klimatu větší otevřenosti vůči zahraničním 

investorům, měly soukromé nadace menší zájem na podpoře národní identity jakožto 

způsobu, jak prodávat samy sebe a větší na propagaci svých výrobků.
107

  

 

Poté, co byl v roce 1998 Hugo Chávez zvolen, kulturní producenti začali jednat podle 

konfliktní racionality, která zahrnovala jak využití kultury pro politický zisk a integraci 

tak i utilitární přístup ke kultuře jako zdroji ve kterém lze investovat. Organizátoři 

Fiesty, kulturní producenti a obyvatelé pak kontrovaly této logice hybridního státu 

alternativními modely kultury jakožto způsobu bytí a v souvislosti s jejich každodenním 

životem a náboženskou vírou. 

 

 

 

3. 2. Kolumbie- pokračování neoliberálních konceptů 

 

Současná Kolumbie především ve svých rurálních oblastech ztělesňuje mnohé z 

nejhorších znaků nerovnoměrného vývoje a to v kontrastu k její charakterizace jakožto 

státu s vysokým stupněm rozvoje podle rozvojového programu OSN (UNDP), který ve 

svém Indexu lidského rozvoje zařadil Kolumbii na 87 z celkového počtu 187 

sledovaných zemí.  
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Stát je vysoce centralizovaný, a hlavní politická a fiskální rozhodnutí jsou konána v 

hlavním městě, ponechávající regionální centra na okraji zájmu. 
108

 

 

Redistribuce příjmů v Kolumbii je tak velmi nerovná, nejextrémnější v Latinské 

Americe. Na konci prvního desetiletí dvacátého prvního století žilo v Kolumbii pod 

hranicí chudoby 46,8 procenta lidí a průměrný příjem nejbohatších 20 procent byl téměř 

25 krát vyšší než nejchudších 20 procent.
109

  

 

Vlastnictví půdy je v této zemi vysoce koncentrované, což je trend, který se stal 

výraznějším od roku 1980. V roce 2009 1,6 procent velkých vlastníků půdy 

kontrolovalo 28,5 procent půdy, zatímco malí zemědělci pouze třetinu (Programa de las 

Naciones Unidos para el Desarrollo 2011, 198- 205).
110

  

 

Ale to je jen část obrazu. Od osmdesátých let se snižuje podíl orné půdy.
111

 To je ještě 

umocněno masivním vysídlením téměř čtyř milionů venkovských obyvatel v posledních 

dvaceti letech, na čemž se podílely jak levicové tak pravicové vlády. Příchod 

neoliberalismu během prezidentství Césara Gavirii v raných devadesátých letech pak 

pouze zhoršil situaci tím, že se snížila cla na dovážené potraviny což ve výsledku 

ohrozilo živobytí mnoha venkovských rodin. „Racionalizací" vládních výdajů se pak 

poskytování základních sociálních služeb, jako je vzdělávání a zdravotnictví významně 

omezilo.
112

  

 

Politická korupce je nyní součástí všech úrovní společnosti, poháněná drogovou 

ekonomikou, která se účinně vložila do politického procesu, což je situace, která 

graduje v posledních deseti letech. V zemi je pokračující občanská válka (i když 

v současnosti spíše skomírající) vyznačující se nízkou, ale dlouhodobou přítomností 

ozbrojených guerill, bojujícím proti paramilitárním jednotkám, úzce spojenými s 

armádou, drogovými bossy, a politickými a ekonomickými elitami. V některých 

oblastech země, kde je přítomnost státu minimální, se stát dělí o správu území s 

partyzány, jakož i polovojenskými a zločineckými skupinami. Když elity vycítily, že by 

mohly být ohroženy možností politických změn, které ohrožovaly status quo, jednaly 

rozhodně a brutálně. V osmi měsících mezi lety 1989 a 1990 byli tři z prezidentských 

kandidátů, snažící se o jakousi progresivní cestu zavražděni.
113

  

 

Počátky krize byly dvojí. Na jedné straně nedostatek legitimity ze strany tradičních 

politických elit, a to jak liberálních tak konzervativních, které vládly zemi od období La 

Violencia v roce 1950. Na druhé straně rozšířený společenský rozklad šel ruku v ruce s 

rostoucí mírou násilí vyvolaným partyzány, paramilitárními jednotkami, státem, a 

zejména drogovými kartely.  
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Pro vypovídající a všeobjímající vysvětlení komplexních dějů a dynamických procesů, 

které se dějí v současné Kolumbii je důležité zmínit některé údaje. Americká 

administrativa zásobovala každoročně protinarkotické tažení prezidenta Alvára Uribeho 

částkami v řádech stovek milionů amerických dolarů přestože zrovna Uribe figuroval na 

předních místech žebříčků drogových překupníků podle Pentagonu. Kolumbijská 

armáda, známá svým pošlapáváním lidských práv kvůli zapojení do mučení, 

znásilňování a vražd studentů, humanitárních pracovníků, odborářů i dětí také obdrží 

každoročně miliardy amerických dolarů americké pomoci.
114

  

 

Kolumbie jakožto jedna z latinskoamerických zemí nejlépe vybavených přírodními 

zdroji má značné množství bezdomovců, stejně jako dětí trpících chudobou či dokonce 

podvýživou (půl milionu).
115

  

 

Pro pochopení vztahů mezi chudobou a násilím je dobré se podívat na historické kořeny 

problémů. Dva významné motivy se prolínají během Kolumbijské historie- sociální 

vztahy rámované nerovnoměrným rozdělením bohatství mezi jednotlivými vrstvami 

kolumbijské společnosti a z toho vyplývajícím vyloučením a zadruhé násilí 

uskutečňované ekonomickými a politickými elitami proti chudší části společnosti ve 

snaze kontrolovat zdroje, lidskou sílu a potlačit jakýkoliv náznak odporu.
116

  

 

Stejně jako v jiných zemích Latinské Ameriky můžeme v Kolumbii najít známky 

každodenní sociální nerovnosti a koncentraci Kolumbijské půdy a jejich nerostných 

zdrojů v rukou úzké minority. Tento stav trvá již od koloniálního období. Cestou 

k tomuto vývoji a obecně ustavení a udržení kapitalismu zde bylo oddělení rolníků od 

jejich prostředku k živobytí a přisvojení obecní půdy velkostatkáři.
117

  

 

Dobyvatelé nového území „vyčistili“ domorodé obyvatelstvo z území s požadovanými 

vlastnostmi- ložiska nerostných surovin, úrodné půdy, přístupu k vodě, dopravním 

cestám atd. Oddělení domorodých obyvatel od jejich prostředků k obživě umožnilo 

vznik místních koloniálních elit, které přetvořily místní pozemky do velkých rozsáhlých 

haciend. Španělští kolonisté také využívali různých výhod při získávání pracovních 

příležitostí oproti domorodým obyvatelům.
118

  

 

Tyto ekonomicky dominantní skupiny, které se objevily v průběhu kolumbijského 

koloniálního období nabyly kontroly nad místním bohatstvím a politickou mocí po 

nezávislosti země. Vize pokroku těchto elit byla založena na modernizaci země, což 

znamenalo přijetí neoklasického ekonomického modelu. Ten spočíval na předpokladu, 

že kapitalistické trhy fungují hladce a regulují samy sebe, a že tudíž stát nemusí 

omezovat zájmy buržoazie.  

 

V souvislosti s rozšířením exportu některých komodit v druhé polovině devatenáctého 

století- převážně stříbra, zlata, kávy, tabáku, chininu a dalších komodit došlo na další 

zábory pozemků od místních obyvatel.  
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V souvislosti s tím došlo také ke změně vztahů mezi velkostatkáři a rolníky. Rolníci, 

mající dříve nárok na malý kousek půdy výměnou za povinnou práci prováděnou pro 

velkostatkáře byli nyní nahrazováni denními nádeníky placenými pouze v hotovosti.  

 

Nerovnosti formující se tehdy v Kolumbii byly úzce navázány na pozici této země 

v globální ekonomické hierarchii. V devatenáctém století se upevnila pozice Kolumbie 

jakožto exportéra produktů bez větší přidané hodnoty, což charakterizuje tuto zemi 

dodnes.  

 

Ve dvacátém století se pak tyto ekonomické vzorce v Kolumbii jen upevnily. 

Pokračovalo také masivní přivlastnění kolektivního majetku a převedení pozemků 

z rukou menších vlastníků k ekonomicky dominantním skupinám.  

 

Rolníci, kterým byla odebrána půda nemají jinou možnost než cestovat do větších měst 

a zde se pokusit najít nízce placenou práci. Spolu s růstem místního kapitálu se dostaly 

významné části přírodního bohatství země do rukou mezinárodních společností jako 

například United Fruit Company, prodávající banány pod značkou Chiquita.
119

  

 

Dnes ekonomická liberalizace opět posílila vykořenění venkova a privatizaci společné 

půdy.  Kromě toho pracujícím nejsou stále zaručeny vyhovující podmínky, stát není 

schopen se odstřihnout od významných politicko- ekonomických skupin, které se snaží 

jej ovládat a zahraničních korporací, přičemž ekonomika země je závislá na vývoji na 

zahraničních trzích.
120

  

 

Kolumbijská historie ukazuje, že zničení stávajících sociálních struktur, vyhnání 

původních obyvatel z oblastí strategického hospodářského významu a přivlastnění 

rolnické práce- které začalo s dobytím Latinské Ameriky Evropany a bylo později 

povýšeno za dominantní vývojový model- bylo ve skutečnosti možné díky 

opakovanému užití násilí. V reakci na rychlý pokles domorodých obyvatel, španělská 

koruna udělila těmto komunitám území známá jako „resguardos“. Nicméně zanedlouho 

začali vlastníci rozsáhlých haciend a další příslušníci vládnoucí třídy vyvlastňovat 

teritoria opět. Armáda se k těmto činnostem také připojila, například ničením 

společenství uprchlých otroků.
121

   

 

Národní nezávislost Kolumbie neukončila kruté metody kolonialistů, nyní namířené na 

vyvlastnění domorodých obyvatel a potlačení protestů. Pro vládnoucí elity také byly 

typické pokusy o ovládnutí živelných hnutí zastupujících chudé obyvatelstvo. To bylo 

také jedním z důvodu zažehnutí tisícidenní války mezi konzervativci a liberály známé 

jako „La Violencia“, která stála sto tisíc lidských životů. Konflikt začal zavražděním 

populárního vůdce Liberální strany Jorge Eliécera Gaitána a byl prováděn ozbrojenými 

složkami napojenými na každou ze zúčastněných stran. Ačkoliv bývá konflikt 

označován za boj mezi různými politickými skupinami, jeho ekonomické pozadí 

symbolizované vykořisťováním malých farmářů velkými korporacemi hrálo také svůj 

podíl.
122
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 Slabý vliv dělníků, neexistence přerozdělovacích mechanismů, a neschopnost státu 

odstranit problémy, jako byl nedostatek potravin, podvýživa, nedostatek řádné sanitární 

infrastruktury a přístupu ke zdravotní péči a vzdělání vytvořilo živnou půdu pro další 

mobilizaci rolníků, pracovníků a studentů pro podporu Komunistické strany. 

 

Útoky eskader smrti konzervativců a liberálů, stejně jako státní armády způsobily 

ustavení vlastních sebeobranných skupin. Komunisté brzy kontrolovali území pěti 

malých obcí v departmentu Tolima. Kolumbijská vláda se rozhodla zničit tyto 

komunistické pevnosti. Za vojenské asistence USA bombardovaly oblast, což donutilo 

přeživší, utéci do hor, kde přeorganizovali svá postavení. To dalo základ vzniku 

Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC). Kolumbijská vláda začala od té doby 

posilovat donucovací aparát státu a to díky rozvoji národní bezpečnostní doktríny 

zakotvené v protipovstalecké ideologii.   

 

Role Spojených Států při plánování a provádění těchto vojenských antisubverzivních 

akcí byla od počátku významná a pokračuje do současnosti.
123

  

 

Posledních dvacet pět let nebylo pouto mezi akumulaci kapitálu a násilím v Kolumbii 

nijak oslabeno. Pořád funguje neoliberální model, umožňující koncentraci vlastnictví 

půdy, bohatství a rozhodovacích pravomocí do rukou úzké elity. Spolu s tím šla také 

eliminace státních dotací zaměřených na to, aby základní položky a služby, jako jsou 

potraviny, voda, doprava a komunikace byly cenově dostupné běžným pracujícím.  

 

Další kroky zahrnovaly výrazné snížení nebo vyloučení dotací a další podpory pro 

drobné zemědělce nebo částečné odstoupení od povinnosti poskytovat základní služby, 

jako je zdravotní péče, hygiena a vzdělávání. Spolu s tím šla také eliminace nebo 

drastické snížení poskytování sociální podpory a pomocných mechanismů pro 

nejzranitelnější sektory společnosti.
124

  

 

Ve skutečnosti je nemožné pochopit neoliberalizaci kolumbijského hospodářství, aniž 

bychom pominuli roli všech vlád od počátku samostatného kolumbijského státu. 

Kolumbijské vlády posledních dvou desetiletí prováděly svou politiku způsobem, který 

poskytl soukromým podnikům práva a svobody nezbytné k maximalizaci akumulaci 

kapitálu. Realizace neoliberálního projektu pak nebyl čistě ekonomický podnik, ale byl 

podpořen řadou politických, legislativních a militaristických opatření navržených a 

realizovaných vládou. Není proto pouhou náhodou, že během éry urychlené neoliberální 

restrukturalizace bylo zhoršení životních podmínek většiny pracujících doprovázeno 

zvýšenými aktivitami vojenských, policejních a polovojenských skupin. Naproti tomu 

sociální hnutí byla projektována jako síly, které musí být sledovány, umlčeny a nakonec 

zničeny. Přes oficiálně demokratický status země se státní bezpečnostní aparát a 

nezákonné ozbrojené skupiny se snažili společnými silami vyhladit neozbrojená 

populární hnutí.
125

  

 

To, co začalo jako produkt společných protipovstaleckých úsilí kolumbijské a americké 

administrativy dosáhlo později plnohodnotné armádní a finanční spolupráce. Již zhruba 
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čtyřicet let hraje kolumbijský stát dvojí hru- zakazuje vznik polovojenských skupin 

jedním zákonem, ale usnadňuje jejich existenci jiným.  Odsuzuje drogové kartely, ale 

profituje z jejich obchodů. Oznamuje světu, vládní pronásledování polovojenských 

organizací, i když ve skutečnosti tyto "nelegální ozbrojené skupiny" provádějí špinavou 

práci pro stát, který tvrdí, že je demokratický. Toto schizofrenní chování kulminovalo 

mírovým vyjednáváním s paramilitárními skupinami, které skončilo odzbrojením 

skupiny Spojená sebeobrana Kolumbie (Autodefensas Unidas de Colombia, nebo 

UC).
126

   

 

 

3. 2. 1. Politika Alvara Uribeho- rozšíření neoliberalismu 

 

 

V pozdních desetiletích dvacátého století byla Kolumbie v trochu jiné pozici než mnoho 

ze sousedních zemí v tom, že měla poměrně nízkou úroveň zadlužení, takže hlavní 

neoliberální restrukturalizace začala až za prezidenta Césara Gaviria Trujilla, kdy země 

začala dostávat obrovské množství vojenské pomoci z USA.
127

  

 

Počáteční reformy, ochotně podporované kolumbijskou elitou snížily dovozní cla, 

snížily státní dotace pro některé sektory ekonomiky, snížily vládní kontroly nad 

přímými zahraničnícmi investicemi a vytvořily „flexibilní pracovní trh“. Kolumbie 

v této době téměř zdvojnásobila svůj dluh u MMF v důsledku hospodářské krize 

způsobené liberalizací trhu, které doprovázelo prohlubování integrace země do globální 

ekonomik. 

 

Prezident Alvaro Uribe pak vzal neoliberalizaci země do extrému. Jeho cílem bylo 

systematické vysídlováníí chudých obyvatel u stávajících nebo potenciálních ropných 

polí s cílem umožnit dále těžbu ropy pro nadnárodní společnosti. Celé vesnice, jejichž 

přítomnost bránila úspěšnému využívání přírodních zdrojů byly vypuzeny 

prostřednictvím kampaní teroru.
128

  

 

Liberalizace obchodu, další součást tržního modelu zničila živobytí mnoha drobným 

zemědělcům prostřednictvím odnětí přístupu k úvěrům a další vládní podpoře, 

odstranění cenových záruk, odstranění národních agrárních institucí, zřízení 

zemědělských podniků využívajících kapitálově náročných technologií zahraničních 

investorů a nahrazení dříve místní produkce plodin dováženými výrobky. 
129

 

 

Následně prezident Uribe zprivatizoval jednu z největších bank v zemi (BANCAFE), 

restrukturalizoval důchodový program a snížil počet nebo pracovníků ve veřejném 

sektoru s cílem snížit rozpočtové schodky, jak to vyžadovaly mezinárodní instituce 

poskytující úvěr.  

 

Uribe také uzavřel některé z největších veřejných nemocnic v zemi, což eliminovalo 

více než čtyři tisíce pracovních míst ve zdravotnictví. Vláda také uzavřela 

telekomunikační společnost TELECOM, což mělo za následek pět tisíc propuštěných 
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pracovníků. TELECOM posléze obnovil svou činnost, ale už jako soukromý podnik, 

jehož zaměstnanci se skládali především z dočasně najímaných pracovníků.
130

 

 

Spojené státy nebyly sice příliš úspěšné při vytváření americké zóny volného obchodu 

(FTAA), ale povedlo se jim uzavřít dvoustranné dohody s několika zeměmi Latinské 

Ameriky, včetně Kolumbie. Ačkoli téměř většina kolumbijských občanů nesouhlasila s 

dohodou o volném obchodu se Spojenými státy, prezident Uribe přesto pokračoval 

v jednáních. Dohoda o volném obchodu s Kolumbií (Tratado de Libre Comercio, TLC) 

byla nakonec schválena.
131

  

 

 

4. Konkrétní dopady neoliberálních reforem  
 
4.1. Venezuela 

 

4.1.1. Sociální dopady neoliberálních reforem 

 

 

Sociální dopady zavádění neoliberalismu ve Venezuele byly tristní. Procesy sociálního 

vyloučení a polarizace, která eskalovala v roce 1980 po celé Latinské Americe 

pokračovaly spolu se slábnoucími příjmy obyvatel a masivním růstem v neformálním 

sektoru, který dosahoval až 70-80 procent nových pracovních míst. 

 

Zhruba 80 procent obyvatelstva žije nadále v chudobě. Kolaps venkovských příjmů pak 

vede k masivní migraci do měst, s téměř 90 procenty obyvatel žijícících v městských 

oblastech, zejména v Caracasu, kde chudinské čtvrti rostou jedním z nejvyšších temp 

v Latinské Americe. Šedá ekonomika pak rostla tempem 10-15 procent za deset let.
132

  

 

Realitou však je, že i přes občasné a krátkodobé neočekávané příjmy z prodeje ropy, 

světový pokles příjmů z ropy v kombinaci s narůstajícími potřebami rostoucí populace a 

neschopnosti vlády vytvořit jiné hospodářské příjmy země ekonomicky stagnuje. V roce 

1974 ropa přispěla 1.540 dolary za osobu na chod vládních institucí a představovala 

více než 80 procent z celkových příjmů vládního sektoru.  

 

O dvacet let později to již bylo pouhých 200 dolarů na osobu a podílely se na méně než 

40 procentech celkových daňových výnosů. 

 

V posledních dvou desetiletích byla chudoba a nikoli bohatství definující 

charakteristikou země. Žádná jiná země v Latinské Americe, s výjimkou Chile v raných 

sedmdesátých letech a opět v roce 1982, nezažila větší a rychlejší nárůst chudoby než 

Venezuela. 

 

V posledních 20 letech vzrostla kritická chudoba trojnásobně. Od roku 1980 v Latinské 

Americe jen Nikaragua, Haiti a Guyana zažily horší ekonomickou výkonnost než 
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Venezuela. Před třiceti lety byl příjem na obyvatele ve Venezuele vyšší než v Japonsku 

a před 20 lety byl zhruba na úrovni Španělska. Až do roku 1980 byla Venezuela 

nejrychleji rostoucí ekonomikou ve 20. století. 

 

Dnes je příjem na hlavu v reálných hodnotách na stejné úrovni jako v roce 1962. Reálné 

mzdy jsou o 70 procent menší, než byly v roce 1980. Soukromý sektor se rovněž 

zmenšil. Desítky tisíc malých a středních podniků byly uzavřeny, zatímco většina kdysi 

mocných ekonomických skupin buď zmizela, nebo je jen zlomkem své bývalé velikosti. 

 

Státní podniky v odvětvích, kde by stát mohl mít nějakou konkurenční výhodu – jako je 

ocel, hliník nebo petrochemie - buď přežily díky obrovským státním dotacím, nebo 

měly jen nepatrný podíl na zaměstnanosti země. 
133

 

 

Eroze sociálních služeb jako je zdravotní péče, které byly výsledkem hlubokých škrtů 

financování a které charakterizovaly politiky strukturálního přizpůsobení ve většině 

latinskoamerických zemích postupně vytvořily podmínky k neoliberální reformě těchto 

sociálních služeb.  

 

Státní zdravotnictví odvíjející se od politiky strukturálního přizpůsobení determinovalo 

zhoršenou kvalitu, větší neúčinnost a nerovnost v osmdesátých letech 20. Století, což 

vedlo v devadesátých letech k obratu k soukromým dodávkám služeb v oblasti 

zdravotní péče.
134

 

 

Publikace Světové banky „1993 World Development Report: Investing in Health“ 

označila druhou fázi neoliberalizace v péči o zdraví. Zpráva obhajovala dvě překrývající 

se strategie ke zlepšení zdraví v zemích s nízkými a středními příjmy: 1) nízký stav 

investic v oblasti zdravotní péče a low-cost služeb, které se zaměřují na chudé a 2) 

podpora rozmanitosti a konkurence v oblasti financování a poskytování zdravotnických 

služeb usnadněním většího zapojení soukromého sektoru. 

Největší benefity z těchto provedených reforem měly nadnárodní společnosti založené 

převážně v USA, Evropě a Kanadě společně s domácími elitami spojenými s dceřinými 

společnostmi nadnárodních korporací.
135

 

 

Kolísající ceny ropy a masivní výdaje, které musely platit za dovoz a národní investiční 

projekty vedl venezuelské vlády k tomu, aby si od pozdních sedmdesátých let do 

poloviny osmdesátých let draze půjčovaly. Rostoucí národní zadlužení a klesající 

příjmy z ropy v osmdesátých letech přispěly k sociálně-ekonomické krizi, kdy téměř 54 

procent Venezuelanů žilo v roce 1989 v extrémní chudobě. 
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4.1.2 Carlos Andres- Pérez 
 

 

Prezident Carlos Andres- Pérez se snažil řešit rostoucí chudobu ve Venezuele tím, že se 

zavázal, k radikálním strukturálním změnám. Program pojmenovaný El Paquete byl 

navržený Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem- hlavními investory 

projektu. 

 

Za pomoc ve výši 7 miliard amerických dolarů se venezuelská vláda zavázala 

k hlubokým škrtům ve státním sektoru, privatizaci, liberalizaci obchodu a 

restrukturalizaci sociálních programů zaměřených na chudé. 

 

Snaha prosadit reformy byla nicméně konfrontována se silným odporem veřejnosti a 

mobilizací, která vyústila ve dva neúspěšné pokusy o státní převrat a obžalobu 

prezidenta Péreze v roce 1993. Reformy přesto pokračovaly i po jeho vynuceném 

odchodu z funkce. 

 

 

 

4.1.3 Neoliberální reformy zdravotnického sektoru 

 

 

Zdravotnictví nebylo těchto reforem ušetřeno. Spolu s erodujícím státním aparátem 

během devadesátých let se objevilo volání po reformě zdravotní péče Nová venezuelská 

vláda obstarala dva hlavní úvěry pro tuto reformu- jednu od Světové banky a druhou od 

Inter- American Development Bank. 

 

Ačkoli tyto půjčky byly méně konkrétní ve svých cílech na větší zapojení soukromého 

sektoru ve zdravotnictví, obě se nesly v silně neoliberálním tónu. Oba úvěry obsahovaly 

ustanovení k usnadnění nebo podpoře restrukturalizace odvětví zdravotnictví, nejlépe 

směrem ke zvýšené roli pro soukromé financování. K tomu navíc obsahovaly podporu 

pro proces decentralizace sociálních služeb, který začal v roce 1989 jako část „El 

paquete“. 

 

Decentralizace spolu s úspornými opatřeními raných devadesátých let nechaly nově 

zodpovědným místním vládám jen málo jiných možností než provést nekoordinovanou 

privatizaci mnoha zdravotnických služeb. V roce 1997 bylo 73 procent výdajů na 

zdravotnictví ve Venezuele soukromých. Zavedení zdravotnických poplatků pak učinilo 

zhoršující se zdravotnické služby ještě více nedostupné. Dramatický pokles cen ropy 

pak ještě více poškodil venezuelskou ekonomiku a donutil vládu k dalším půjčkám od 

mezinárodních institucí. Pro naprostou většinu Venezuelanů byl jediný přístup ke 

zdravotní péči skrze prekarizovaný veřejný systém.
136
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4.1.4. Bolívarská reforma zdravotnického sektoru 

 

Ústavní změny po nástupu Huga Cháveze do postu prezidenta značně ovlivnily 

zdravotní sektor. Tři ústavní články měly významné důsledky pro reformu 

zdravotnictví. 

 

Článek 83 zakotvuje zdraví jako základní lidské právo, které je stát povinen zajistit. 

Článek 84 pak stanovuje povinnost státu k vytvoření a správě univerzálního, 

integrovaného veřejného zdravotního systému, který poskytuje bezplatné služby, 

prevenci chorob a zdravotní podporu. Kromě toho, že pevně stanoví, že služby veřejné 

zdravotní péče nemohou být privatizovány. 

 Článek 85 určuje, že tento nový integrovaný systém veřejné zdravotní péče musí být 

veřejně financován z daní a dalších státních výnosů a také že stát bude regulovat jak 

veřejné tak soukromé prvky systému. V tomto článku se také píše, že stát bude rozvíjet 

politiku lidských zdrojů a vyškolí odborníky pro nový systém.
137

 

 

 

 

4.2 Kolumbie 

 

 

Politik Uribe Vélez se jakožto senátor za liberální stranu během vlád Virgilia Barca 

(1986-90) a Césara Gavirii (1990-1994), snažil protlačit tři z nejdůležitějších 

neoliberálních právních předpisů: zákon 71, který privatizoval penzijní fondy, zákon 50, 

který "zpružnil" trh práce a zákon 100, který privatizoval zdravotní péči a sociální 

zabezpečení.  

 

V prezidentské kampani v roce 1994 se dokonce tehdejší prezidentský kandidát Alvaro 

Uribe distancoval od kandidáta Liberální strany Ernesto Sampera, protože ten se odvážil 

kritizovat zákon 100 veřejně.
138

 

 

Neoliberální reformy, přijaté v Kolumbii v devadesátých letech jsou uvedeny 

v tabulce:
139

 

 

 

 

Hlavní ekonomické reformy v Kolumbii: 

Trh Práce     Zákon č. 50 z r. 1990 

                                    Zákon č. 100 z r.  1993 

Zjednodušení najímání a propouštění 

zaměstnanců. 

Legalizace smluv na dobu kratší než jeden 

rok.  

Snížení neplacených mzdových nákladů. 

Vytvoření privátních penzijniích fondů.. 
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Trh zboží a služeb         Zákon č.  49 z 
r.1990 

Zákon č.  7 z r. 
1991 

Otevření se přímým zahraničním 

investicím s výjimkami na určitá odvětví. 

Deregulace trhu. Redukce a homogenizace tarifů. 

Zákon o zahraničním obchodu, podpoře 

volného obchodu zboží, služeb a 

technologií. 

Vytvoření zóny volného obchodu a 

zvláštních schémat na import-export. 

Kapitálové trhy                 Zákon č. 45 z r. 

1990 

Zákon č.  9 z r. 
1991 

Finanční liberalizace. Založení bankovních 
služeb a integrace finančních aktivit. 

Eliminace státního monopolu v průběhu 

kontroly směnných kurzů. 

Deregulace kapitálových trhů. 

Fiskální politika               Zákon č. 49 z r. 

1990 
Daňová struktura na základě nepřímých daní.  

Decentralizace veřejných výdajů a způsob 

jmenování zdrojů územních jednotek. Cílená 

politika pro sociální výdaje. 

Monetární politika 1991 Nezávislost centrální banky s jediným cílem 

zachovat kupní sílu domácí měny 

prostřednictvím cenové stability. 

Deregulace 1989-1994 Deregulace telekomunikací, zdravotnictví, 

sociálního zabezpečení a vysokoškolského 

vzdělání.  

Privatizace státních podniků v různých 

odvětvích. 
Zdroje: Estrada (2004), Robbins (2003). 

 

 

Zatímco kolumbijská ekonomika druhé poloviny 20. století nedosahovala vyššího tempa 

růstu než ostatní latinskoamerické státy, nikdy netrpěla delší velkou krizí. Tato vzácná 

ekonomická stabilita zmizela se zavedením reforem, které zemi v roce 1999 uvrhly do 

nejzávažnější ekonomické krize v její historii. Politika reforem, zaváděná v regionu 

různými mezinárodními organizacemi na začátku devadesátých let nebyla schopná 

produkovat vhodné makroekonomické prostředí pro investory ani povzbudit domácí 

poptávku.
140

 
141

 

 

Od roku 1992 do roku 1995 se reálné úrokové sazby zečtyřnásobily, když stouply ze 

čtyř procent na dvacet procent
142
. Tato strategie byla sebezničující ze dvou důvodů. Za 
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prvé- zvýšení úrokové sazby stimulovalo další příliv zahraničního kapitálu do země, což 

vyvíjelo další tlak na směnný kurz a zvýšení likvidity bankovního systému. Zvýšená 

likvidita pak zhoršila úvěrový boom, což způsobilo rostoucí zranitelnost systému. Za 

druhé- nárůst úrokových sazeb ničil produkci, již tak trpící liberalizací a procesy 

přecenění směnných kurzů. 

 

Poslední kapka pro kolumbijské hospodářství přišla v roce 1997, jako důsledek 

východoasijské finanční krize. Prudký nárůst rizikové averze zahraničních investorů 

vyvolalo masivní stažení kapitálu z Kolumbie. To vyvolalo tlak na zvýšení 

kolumbijského směnného kurzu v okamžiku, kdy schodek běžného účtu byl na 

historickém maximu 6,3 procenta HDP.
143

 

 

 V zoufalé snaze zabránit kolapsu Národní banka zavedla bezprecedentní omezení 

měnové báze, což vyšponovalo úrokové sazby na úroveň vyšší než 25% na začátku roku 

1998.
144

 Náhlý vzestup úrokových sazeb, nyní bez zahraničních investic, měl za 

následek těžkou úvěrovou krizi, která praskla ekonomickou bublinu a uvrhla zemi do 

nejhorší ekonomické krizi ve své historii. 

 

HDP kleslo o 9 procent mezi lety 1998 a 1999. Ekonomika se začala zotavovat z krize 

až v roce 2002, po kterém zůstalo zachováno průměrné tempo růstu ekonomiky 4,38 

procent mezi lety 2002 a 2006. Úspěšný růst způsobil mimo jiné mezinárodní kontext, 

vysoké ceny komodit a expanzivní monetární politika.
145

 

 

Žádné latinskoamerické země s výjimkou Kolumbie ve své aktuální politice 

neprohlubují neoliberalismus, ale zároveň také s výjimkou několika zemí (Venezuela, 

Ekvádor, Argentina, Bolívie) se nehrnou do skutečného odmítnutí a návratu před 

nejdůležitější neoliberální reformy devadesátých let. V současnosti tak neoliberalismus 

v regionu nezvítězil, ale není ani mrtvý.
146

 

 

Přetrvávajícím problémem při realizaci reforem byla absence nebo spíše slabost 

organizované volební podpory. Latinskoamerické země s výjimkou Chile, Mexika a 

možná i Kolumbie a Salvadoru nikdy neměly ve volbách silné politické strany 

obhajující spíše méně než více etatismu a úsporná opatření. Zatímco liberalizace 

obchodu byla oblíbená (kvůli snížení cen spotřebního zboží), privatizace zůstala 

relativně nepopulární. 

 

Země, které měly lepší zkušenosti se státní průmyslovou politikou před rokem 1980 tyto 

politiky nikdy zcela nezavrhly v devadesátých letech a posléze pro ně bylo snazší se k 

nim vrátit. Exportní boom nultých let dal navíc zemím dostatečné příjmy.
147

 
148
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Gavrilova vláda (1990 – 1994) prosadila celý balík reforem ve snaze podpořit přechod 

na nový ekonomický model (většinově závislý na volném obchodu), Jeho vláda také 

započala proces decentralizace, který v jistých fázích začal již v osmdesátých letech.  

 

Podle Lozana (2001) tyto strukturální reformy zahrnovaly: 

 

 Reforma trhu- zahrnovala institucionální reformu (vytvoření ministerstva 

zahraničního obchodu, informační a regulační agentury Incomex, propagační 

agentury ProExport a finanční instituce Bancoldex) a politické reformy (redukce 

nominálních tarifů na vývoz ze 49,4% na 11,7% 

 Reformu obchodní výměny- přes umožnění volného obchodování se 

zahraničními měnami, kurzový režim byl zachován až do roku 1994, kdy byl 

nahrazen pásmem směnného kurzu. Na konci devadesátých let pak byl 

implementován plovoucí směnný kurz. 

 Finanční reformu- Nejdůležitější byla změna dotýkající se centrální banky. 

Redefinován byl vztah mezi monetární autoritou a vládou a finanční sektor se 

otevřel zahraničnímu kapitálu. 

 Reformy zaměstnanosti- měly jednak rozšířit systémy sociálního zabezpečení a 

také umožnit poskytování pružnějších pracovních úvazků. Rámec sociálního 

zabezpečení byl upraven k poskytování individuálního penzijního režimu, 

nového zdravotního systému, bezpečnosti práce a umožnění procesu najímání a 

propouštění pracovníků k větší „konkurenceschopnosti“.
149

 

Vzhledem k širokému rozsahu a dosahu všech výše uvedených strukturálních reforem 

není překvapivé, že většina evaluací souvisejících s kolumbijskou fiskální výkonností v 

devadesátých letech dává výsledky fiskální výkonnosti za vinu ekonomickým faktorům 

a ne těm politickým, jak bylo zvykem během období vlády Národní fronty.  

 

V září 1991, krátce poté co byly schváleny ústavní reformy a nezávislost centrální 

banky, nově jmenovaná rada Banco de la República urychlila změny v ekonomikcém 

mixu. Bylo umožněno další zhodnocení pesa, ale současně byla uvolněna měnová 

politika v zájmu snížení tlaků k jeho dalšímu posilování a akumulaci mezinárodních 

rezerv. 

 

Od posledního čtvrtletí roku 1991 šly jak nominální, tak i reálné úrokové sazby prudce 

dolů a zůstaly na historických minimech až do první poloviny roku 1994.
150
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Reformy zavedené v roce 1991 zahrnovaly úplnou liberalizaci přímých zahraničních 

investic. Naproti tomu zahraniční půjčky byly nadále omezeny podle splatnosti úvěrů a 

konečného užití zdrojů. Pouze financování obchodu bylo povoleno.
151

 

 

Zahraniční financování mohlo být použito pouze pro investice, vývoz nebo dovoz. 

Proces liberalizace zahraničních úvěrů začal s rezolucí představenstva Banco de la 

República ze 7. února 1992. Nefinančnímu soukromému sektoru bylo umožněno 

uzavírat zahraniční půjčky pro jakýkoliv účel (včetně pracovního kapitálu) s finančními 

institucemi v zahraničí, za předpokladu, že mají splatnost delší než jeden rok. 
152

 

 

Nejdůležitějším krokem v procesu liberalizace zahraničních úvěrů byla  rezoluce z 21. 

září 1993, kdy byla většina správních kontrol zrušena. Finančním institucím byly 

povoleny zahraničních půjčky a všechna omezení týkající se splatnosti úvěrů a 

konečného užití prostředků pro domácí obyvatele zmizela. 

 

Dodnes však nemohou domácí finanční instituce mít zahraniční závazky s výjimkou 

devizových denominovaných úvěrů se stejnou nebo kratší splatností. 

 

V průběhu první poloviny devadesátých let se vláda rozhodla privatizovat klíčová 

odvětví hospodářství (zejména energetické a uhelné společnosti). Zároveň se rozhodla 

financovat hospodářství pomocí dluhopisů, což zůstalo hlavním finančním zdrojem 

všech vlád až do dnešní doby. Finanční represe ve formě vynucených investic do 

veřejného dluhu byla postupně opuštěna.
153

 

 

 

Závěr 

 

V rámci této práce jsem se snažil o srovnání dvou latinskoamerických zemí 

s podobnými počátečními parametry z hlediska důsledků uplatňování konkrétní 

ekonomické politiky, která však není jen ekonomická, ale zasahuje také do dalších sfér 

veřejného života- neoliberalismu.  

 

V obou případových zemích můžeme vidět, že aplikace neoliberálních politik zásadním 

způsobem ovlivnila ekonomiku a sociální podmínky obyvatel těchto zemí. Strukturální 

dopady neoliberalismu se v případě Venezuely ukazují i po oficiálním opuštění této 

politiky a přechodu k centrálněji řízené formě ekonomiky.  
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Neoliberalismus také v obou zmiňovaných zemích sloužil vládnoucím politikům jako 

nástroj uplatňování represivní politiky vůči některým socioekonomickým skupinám 

obyvatel. Zatímco ve Venezuele nastal po zvolení Huga Cháveze prezidentem rétorický 

(i skutečný) obrat od této doktríny, Kolumbie naopak zůstala jednou z mála 

jihoamerických zemí uplatňujících bezpodmínečnou politiku neoliberalismu po celou 

dobu, jež je cílem zkoumání této práce. I v případě Venezuely však můžeme vidět limity 

odklonu neoliberalismu (výše popsaného v tomto konkrétním případě jako 

postneoliberalismus), kdy i po mnohaleté politice přerozdělování zůstává v zemi vysoká 

míra nerovnosti a sociální stratifikace. Kolumbie nám pak může sloužit jako jakýsi 

„ideální typ“ neoliberalismu, doplněný navíc existencí dlouhotrvající občanské války, 

kterou se však v posledních letech podařilo utlumit.  

 

Země Latinské Ameriky byly jedním z prvních cílů neoliberální politiky a to i díky více 

či méně přímému vlivu Spojených států, které tuto oblast považují za oblast svého 

vlivu. Na případu obou zemí můžeme vidět, že jednou aplikované ekonomické politiky 

provází a budou provázet tyto země ještě dlouho poté, co byly zavedeny.  

 

 

Summary 

 

In this paper, I tried to compare two Latin American countries with similar initial 

parameters in terms of the consequences of the application of a specific economic 

policy, which is not only economic but it also interferes with other spheres of public life 

- neo-liberalism. 

 

In both case countries, we can see that the application of neoliberal policies has had a 

major impact on the economy and social conditions of the people of these countries.  

 

The structural effects of neo-liberalism, in the case of Venezuela also appear after the 

official abandonment of this policy and the transition to a centrally managed form of 

economy. 

 

Neoliberalism also served the ruling politicians in both of these countries as a tool for 

implementing repressive policies towards some socio-economic groups of the 

population. While in Venezuela followed the election of Hugo Chávez, has happened 

the rhetorical (and real) turn off the doctrine, Colombia, on the other hand, remained 

one of the few South American countries which apply the unconditional politics of 

neoliberalism all the time which which I focused for in this paper.. Even in the case of 

Venezuela, however, we can see the limits of the deflection of neo-liberalism (described 

in this particular case as post-liberalism), where, even after many years of redistribution 

policy, the country has a high degree of inequality and social stratification.  

 

Colombia can then serve us as a kind of the "ideal type" of neo-liberalism, 

complemented by the existence of a long-standing civil war that has been suppressed in 

recent years. 

 

The countries of Latin America were one of the first goals of neoliberal politics, even 

though the more or less on direct influence of the United States, which considered this 
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area as a sphere of its influence. In the case of both countries, we can see that one 

applied economic policy is accompanying these countries long time after they have been 

introduced. 
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