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Streszczenie 

 
 Evo Morales i Ruch na rzecz Socjalizmu (MAS), któ-

remu przewodzi, w dalszym ciągu dominują na sce-

nie politycznej Boliwii. Morales bez trudu zwyciężył  

w pierwszej turze i w styczniu 2015 roku po raz trze-

ci z rzędu objął urząd prezydenta. MAS utrzymało 

także większość 2/3 głosów w Izbie Reprezentantów, 

potrzebną do samodzielnej zmiany konstytucji. 

 

 Swój sukces Morales i MAS zawdzięczają przede 

wszystkim realizacji programu gospodarczego i spo-

łecznego, który znacząco poprawił sytuację bytową 

setek tysięcy Boliwijczyków, a także utrzymaniu po-

zycji rzecznika zwykłych ludzi, wykluczonych w dużej 

mierze z życia politycznego przed objęciem władzy 

przez Moralesa w 2006 roku.  

  

 Najważniejsze wyzwania dla ekipy Moralesa na naj-

bliższe cztery lata dotyczyć będą zreformowania go-

spodarki do tego stopnia, aby możliwe było utrzyma-

nie obecnej polityki redystrybucyjnej w wypadku 

ewentualnych spadków cen surowców. Wobec kry-

tyki z lewej strony, MAS nie ucieknie również od od-

powiedzi na pytania w sprawie wzmocnienia ochrony 

praw ludów tubylczych, ochrony środowiska oraz 

zrównoważonego rozwoju. 
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Boliwia u progu trzeciej 
kadencji Evo Moralesa 

 

12 października 2014 roku Boliwijczycy wybrali 

prezydenta, 130 członków Izby Deputowanych 

oraz 36 senatorów. Obyło się bez niespodzia-

nek – wyniki głosowania przyniosły trzeci  

z rzędu wyborczy triumf ekipy Evo Moralesa, 

który sprawuje swój urząd od 2006 roku.  

22 stycznia 2015 ten pierwszy tubylczy prezy-

dent w historii Boliwii roku rozpoczął swoją 

trzecią kadencję na fotelu prezydenta.  
 
 
 
Jednoznaczny wynik wyborów wydaje się być na pierw-

szy rzut oka dowodem ogromnej popularności Evo Mo-

ralesa i poparcia dla prowadzonej przez niego polityki 

wśród społeczeństwa boliwijskiego. Z drugiej strony,  

w latach 2009-2014 Boliwia była świadkiem niespotyka-

nej dotychczas liczby protestów społecznych. W trakcie 

drugiej kadencji Moralesa miały miejsce średnio 2,3 

wystąpienia dziennie.  

 

W tym pozornym paradoksie zawiera się jednak zmiana, 

jaka zaszła w Boliwii w ciągu ostatniej dekady. Rządy 

Moralesa przyniosły bowiem jednocześnie rewolucję  

i stabilizację, a jego wybór na urząd prezydenta w 2005 

roku otworzył nowy rozdział w historii tego andyjskiego 

państwa. W najbliższej pięcioletniej kadencji Evo Mora-

les będzie musiał stawić jednak czoło istotnym wyzwa-

niom, których rozwiązanie lub jego brak może zaważyć 

na przyszłości jego politycznego projektu. 

 

Evo Presidente! 
 

Ordynacja wyborcza w Boliwii zakłada jednoczesne 

przeprowadzenie wyborów na urząd prezydenta i oby-

dwu izb parlamentu. W wyborach prezydenckich (jedno-

cześnie wybierany jest również wiceprezydent) zwycię-

stwo gwarantuje 40% głosów przy jednoczesnym uzy-

skaniu przewagi 10% nad kolejnym kandydatem. Skład 

Izby Deputowanych wyłaniany jest w ramach łączonego 

systemu większościowo-proporcjonalnego. Część depu-

towanych wybierana jest z partyjnych list regionalnych,  

a głos na konkretnego kandydata w wyborach prezy-

denckich tożsamy jest z poparciem konkretnej partii. 

Pozostali kandydaci wybierani są w 63 jednomandato-

wych okręgach wyborczych. Dodatkowo w departamen-

tach, w których ludność tubylcza nie stanowi większości 

– a jest tak w siedmiu z dziewięciu departamentów – 

jeden mandat zagwarantowany jest dla ich przedstawi-

ciela lub przedstawicielki. Wybierani oni są zgodnie  

z poszanowaniem zasad prawa zwyczajowego narodów 

tubylczych w ramach systemu usos y costumbres.  

W Senacie każdy departament reprezentowany jest 

przez czterech deputowanych. Na listach wyborczych do 

Senatu i Izby Deputowanych obowiązują parytety płcio-

we. Udział w wyborach jest obowiązkowy. 

 

Październikowe wybory były drugimi, jakie odbyły się od 

czasu uchwalenia nowej Konstytucji w 2009 roku. Z tego 

powodu Evo Morales mógł kolejny raz ubiegać się  

o urząd prezydenta. Podobnie jak w 2005 i 2009 roku 

odniósł zdecydowane zwycięstwo, zdobywając 61% 

głosów. Jego Ruch na rzecz Socjalizmu (MAS, Movi-

miento al Socialismo) uzyskał 88 miejsc w Izbie Repre-

zentantów oraz 25 w Senacie. Tym samym MAS utrzy-

mał zdobytą w 2009 roku większość 
2
/3, konieczną do 

samodzielnej zmiany konstytucji. Najgroźniejszy konku-

rent Moralesa i jeden z najbogatszych Boliwijczyków, 

Samuel Doria Medina z Unii Demokratycznej (UD, Uni-

dad Democrática), otrzymał 24% głosów, a Jorge Quiro-

ga, prezydent w latach 2001-2002, reprezentujący Partię 

Chrześcijańsko-Demokratyczną (PDC), 9%. Niecałe 3% 

poparcia uzyskały lewicowy i do niedawna sprzymierzo-

ny z MAS Ruch bez Strachu (MSM, Movimiento sin Mie-

do) oraz Partia Zielonych. 

 
Długa droga do władzy 

 
W przeciwieństwie do Brazylii i Urugwaju, gdzie lewicowi 

kandydaci do ostatnich chwil musieli drżeć o zwycięstwo 

w tegorocznych wyborach, Morales i MAS mogły być 

pewne uzyskania mandatu do dalszego sprawowania 

władzy. Z czego wynika ten fenomen? 

 

MAS nie jest klasyczną partią polityczną, lecz hybrydą 

łączącą w sobie zarówno cechy partii politycznej jak  

i organizacji parasolowej zrzeszającej szereg organizacji 

polityczno-społecznych. Jego początki sięgają lat 

osiemdziesiątych, kiedy rosnące w siłę chłopskie związki 

zawodowe i organizacje zrzeszające ludy tubylcze roz-

poczęły starania o utworzenie „instrumentu polityczne-

go”, umożliwiającego im wspólne działania na rzecz 

przeforsowania swoich interesów. W tym celu w 1995 

roku powołano do życia Zgromadzenie na Rzecz Suwe-

renności Narodów (ASP, Asamblea por la Soberanía de 

los Pueblos). Po rozłamie w 1998 większość jego człon-

ków wsparła Evo Moralesa, lidera związkowego planta-

torów koki, który stanął na czele Instrumentu Polityczne-
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go na Rzecz Suwerenności Narodów (Instrumento Polít-

ico por la Soberanía de los Pueblos, IPSP). Aby móc 

wystartować w wyborach lokalnych w 1999, IPSP „prze-

jął” istniejącą od lat osiemdziesiątych niszową partię 

MAS i adoptował nazwę MAS-IPSP.  

 

Od tego czasu MAS-IPSP konsekwentnie rozbudowywał 

i konsolidował swoją bazę polityczną, dążąc do uzyska-

nia poparcia umiarkowanej klasy średniej i ludności 

miejskiej. MAS pozycjonował się przy tym nieprzerwanie 

po przeciwnej stronie barykady względem tradycyjnych 

partii, dzielących się władzą od czasu upadku rządów 

wojskowych w 1982 roku. Dodatkowo, począwszy od 

2000 roku Boliwią wstrząsnęła seria protestów społecz-

nych, które ostatecznie zdyskredytowały stare skorum-

powane elity prowadzące politykę gospodarczą zgodnie 

z neoliberalnymi wzorcami, marginalizując przy tym 

ogromne rzesze najbiedniejszych Boliwijczyków. Wpierw 

wybuchł w Cochabambie konflikt na tle prywatyzacji 

wody, w latach 2000-2001 miejsce miały powstania ludu 

Ajmara oraz protesty plantatorów koki, w 2003 roku 

punkt kulminacyjny osiągnął konflikt wokół eksploatacji 

złóż gazu przez międzynarodowe koncerny. Te dwa 

czynniki utorowały MAS i Evo Moralesowi drogę do wła-

dzy. 

 

Objęcie przez Moralesa urzędu prezydenta przyniosło 

nie tylko radykalną wymianę elit, ale przede wszystkim 

fundamentalną zmianę polityki, którą porównać można  

w swoim zasięgu tylko do rewolucji narodowej z 1952 

roku
1
. Przemiany zapoczątkowane przez Moralesa  

i wiceprezydenta Álvaro Garcíę Linerę, byłego guerrille-

ro, więźnia politycznego i nauczyciela akademickiego, 

oparte były na dwóch filarach: emancypacji politycznej 

oraz ekonomicznej. 

 
Rewolucja polityczna… 

 
Choć ruchy społeczne i związki zawodowe tradycyjnie 

zajmowały ważne miejsce w polityce Boliwii, dopiero 

powstanie MAS umożliwiło im uzyskanie realnego wpły-

wu na losy państwa. Wraz z przejęciem władzy przez 

Moralesa postawiony na głowie został wcześniejszy 

porządek polityczny Boliwii. Jak pisze argentyński socjo-

log Atilio Borón, wybór ten dał początek nowej Boliwii, 

która pogrzebała stare kolonialne, rasistowskie i elitary-

                                                                   
1
 Anja Dargatz, Von der Revolution zur Kontinuität – Wahlen 

in Bolivien, FES Perspektive, źródło: http://library.fes.de/pdf-

files/iez/10989.pdf (data dostępu: 1 marca 2015). Szerzej o 

rewolucji z 1952 roku pisze Marcin Kula w Anatomia rewolu-

cji narodowej. Boliwia w XX wieku, Wydawnictwo Leopoldi-

num, Wrocław 1999. 

styczne państwo
2
.   

 

Polityka MAS jako rzecznika ruchów tubylczych i spo-

łecznych jest wypadkową wieloletnich starań i dążeń 

tych grup do gruntownego przeobrażenia zasad, według 

których funkcjonowało państwo boliwijskie. Zapoczątko-

wany w 2006 roku proceso de cambio (proces zmiany) 

posiada więc głębokie korzenie i szeroką bazę spo-

łeczną. Jego jedynym nośnikiem nie jest tylko nowa 

wąska elita rządząca, lecz szereg dobrze zorganizowa-

nych ruchów. Dlatego też, choć Morales jest symbolem 

rewolucji i niekwestionowanym przywódcą szerokiej 

koalicji społecznej, nie posiada on niepodzielnej władzy  

i zależny jest w dużej mierze od swojej bazy politycznej. 

 

Fakt ten tłumaczy pozorny paradoks związany z rekor-

dową liczbą protestów, jakie miały miejsce w trakcie 

drugiej kadencji Moralesa. Rząd MAS jest bowiem  

z jednej strony uznawany przez większość społeczeń-

stwa za „swój”, a także stanowi dla niej gwarant konty-

nuacji przemian i zabezpieczenie przed powrotem do 

władzy starych elit. Z drugiej strony, świadome swojej 

siły organizacje społeczne i tubylcze nie wystawiły wła-

dzy czeku in blanco. Stąd w licznych protestach doma-

gają się realizacji swoich żądań. Stan ten można określić 

mianem „kłótni w rodzinie”, gdyż zdecydowana więk-

szość protestujących nie podważa ogólnej wizji rozwoju 

Boliwii reprezentowanej przez rząd, lecz jedynie postulu-

je pewne przesunięcia w jej ramach
3
. 

 

…i ekonomiczna 

 
Lata rządów MAS śmiało określić można mianem cudu 

gospodarczego. Od 2005 roku Boliwia znajduje się  

w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się państw 

regionu. Wzrost gospodarczy, wahający się w skali roku 

od 3,4% do 6,8%, przyniósł w tym czasie potrojenie pro-

duktu krajowego brutto
4
. Co istotne, za sprawą prospo-

łecznej polityki redystrybucyjnej ze wzrostu gospo-

darczego nie skorzystała jedynie wąska elita, lecz sze-

rokie rzesze przede wszystkim najbiedniejszych Boliwij-

czyków. 

 

                                                                   
2
 Atilio Borón, ¿Por qué ganó Evo?, 12 października 2014, 

źródło: http://www.telesurtv.net/blog/Por-que-gano-Evo-

20141012-0117.html (data dostępu 1 marca 2014). 
3
 Federico Fuentes, Evo Morales’ Victory Demonstrates How 

Much Bolivia Has Changed, 20 października 2014, źródło: 

http://www.telesurtv.net/english/opinion/Evo-Morales-

Victory-Demonstrates-How-Much-Bolivia-Has-Changed-

20141020-0074.html (data dostępu 1 marca 2014). 
4
 Dane za Bankiem Światowym, http://data.worldbank.org. 
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Najważniejszy krok rządu Moralesa w sferze ekono-

micznej dotyczył nacjonalizacji złóż ropy i gazu ziemne-

go. Skutecznie renegocjował on umowy zawarte z mię-

dzynarodowymi korporacjami, co pozwoliło odwrócić 

proporcje zysków z eksploatacji paliw kopalnych na ko-

rzyść państwa w stosunku 80% do 20%. Środki uzyska-

ne z nacjonalizacji złóż oraz podwyższenia podatków 

pozwoliły od początku rządów MAS na zwiększenie 

wpływów do państwowej kasy o ponad 450%. Dzięki tym 

funduszom możliwe było przeprowadzenie ambitnych 

inwestycji społecznych, socjalnych i infrastrukturalnych.  

 

Prospołeczna polityka Moralesa doprowadziła do zna-

czącej redukcji biedy i nierówności społecznych. Odse-

tek dochodu uzyskiwanego przez najlepiej usytuowane 

10% społeczeństwa spadł z 45% w 2005 roku do 33% w 

2012. W latach 2005-2011 poziom ubóstwa zmniejszył 

się z ponad 60% do 45%, co oznacza, że ponad milion 

Boliwijczyków zasiliło szeregi klasy średniej. Poziom 

skrajnego ubóstwa natomiast zmniejszył się w tym okre-

sie z prawie 40% do 20%. W latach 2005-2012 mierzący 

nierówności społeczne współczynnik Giniego zmniejszył 

się z 0.585 do 0.466. Odnotowano również znaczący 

wzrost płac, który znacząco przekraczał poziom inflacji 

kształtującej się na stabilnym kilkuprocentowym pozio-

mie. Najbiedniejsi obywatele uzyskują również bezpo-

średnią pomoc państwa, która obecnie obejmuje około 

1/3 obywateli Boliwii. Wszystkie te czynniki przyczyniły 

się do szybkiego rozwoju rynku wewnętrznego i obok 

stale wysokich cen surowców naturalnych stały się klu-

czem do sukcesu gospodarczego Boliwii ostatniej deka-

dy
5
. 

 

Niespełnione obietnice  
wyzwaniami na przyszłość 

 
Mimo pozytywnego bilansu rządów MAS nie sposób nie 

wspomnieć również o negatywnych zjawiskach i wielu 

niespełnionych obietnicach. Co ciekawe, słowa krytyki 

wobec prezydentury Moralesa płyną nie tylko ze strony 

tradycyjnych przeciwników politycznych, lecz również 

jego dawnych stronników i środowisk ideologicznie mu 

bliskich.  

 

Główne zarzuty dotyczą rozbieżności między deklaro-

wanymi rewolucyjnymi zmianami a ich faktyczną realiza-

cją. Ideały zawarte w nowej konstytucji z 2009 roku (ta-

                                                                   
5
 Wálter Vásquez, Redistribución de la riqueza impulsa la 

economía, La Razón, 23 stycznia 2013, źródło: http://www.la-

razon.com/nacional/Redistribucion-riqueza-impulsa-

economia_0_1766223382.html (data dostęu: 1 marca 2014) 

kie jak dekolonizacja, wielokulturowość, antyimperializm, 

depatriarchalizacja, wzmocnienie ochrony praw ludności 

tubylczej czy poszanowanie środowiska naturalnego)  

po części nie doczekały się bowiem wcielenia w życie. 

Nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć potwierdzenie 

tych zarzutów: podstawą boliwijskiej gospodarki pozo-

staje szkodliwy dla środowiska przemysł wydobywczy,  

a konflikt wokół budowy drogi przez park narodowy  

i terytorium tubylcze Isiboro Sécure (TIPNIS) ukazał 

wybiórczość, z jaką władze podchodzą do praw rdzen-

nych mieszkańców.  

 

Rafael Archondo, piastujący do 2012 roku stanowisko 

ambasadora Boliwii przy ONZ, krytykuje Moralesa za 

porzucenie ambitnego, rewolucyjnego projektu syste-

mowych zmian i zadowolenie się jedynie wprowadze-

niem „regulowanego kapitalizmu”. Według niego Boliwia 

kroczy w istocie zachodnim modelem modernizacji i 

porzuca ideały, które nie tylko wyniosły MAS do władzy, 

ale również wzbudziły zainteresowanie aktywistów, kry-

tyków wzrostu i progresywnych polityków w innych pań-

stwach. Zauważa również, że wraz z modernizacją go-

spodarczą postępuje rozwój społeczeństwa konsump-

cyjnego i odwrócenie się od tubylczych wartości, co ob-

razuje choćby spadek liczby osób uznających się za 

przedstawicieli ludów tubylczych
6
.  

 

Jednak głosy krytyki póki co nie szkodzą Moralesowi. 

Stare partie opozycyjne nie stanowią dla pamiętających 

ich rządy Boliwijczyków realnej alternatywy – tym bar-

dziej, że wobec jednoznacznie lewicowych nastrojów 

starają się one upodobnić swój przekaz do MAS, cho-

ciaż w wersji light. Natomiast nowe ruchy społeczne  

i protestu, powstałe już po przejęciu władzy przez MAS, 

są jeszcze zbyt słabe, aby rzucić poważnie wyzwanie 

władzy – widać to po wynikach MSM i Zielonych, wyro-

słych na fali protestów wokół TIPNIS. 

 

Mimo słabości opozycji, chcąc na stałe zmienić Boliwię, 

Morales nie może jednak pozostać głuchy na głosy kry-

tyków. Wobec spadków cen surowców na rynkach świa-

towych musi zadbać o zrównoważony rozwój gospodar-

czy, który umożliwi długotrwałe inwestycje w szkolnic-

two, ochronę zdrowia czy utrzymanie stabilnego syste-

mu emerytalnego. W innym wypadku może szybko utra-

cić poparcie społeczne. Jak fatalne skutki może przy-

nieść zaniedbanie reform strukturalnych i uzależnienie 

gospodarki od eksportu surowców pokazuje obecnie 
                                                                   
6
 Rafael Archondo, Regulierter Kapitalismus, Rosa-

Luxemburg-Stiftung, źródło: 

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publi

kationen/Bolivien_waehlt.pdf (data dostępu: 1 marca 2014). 



 
 

//////////// 6 ////////////////////////////////////////////////////// Boliwia u progu trzeciej kadencji Evo Moralesa /////////////////////////////////////////////////////////////// 

przykład Wenezueli. Jednocześnie nie może on ignoro-

wać postulatów zwiększenia wysiłków na rzecz ochrony 

środowiska oraz ludów tubylczych, a więc ideałów, które 

sam niesie na swoich sztandarach. Kolejnym wyzwa-

niem dla MAS będzie również nieuleganie pokusie za-

chłyśnięcia się władzą. Wystarczającą przestrogą po-

winny być dla liderów MAS sondaże, w których prawie 

90% Boliwijczyków opowiada się przeciwko kolejnej 

zmianie konstytucji, która umożliwiłaby Moralesowi ubie-

ganie się o następną kadencję. Jeśli więc Evo Morales 

nie chce ściągnąć na siebie gniewu zwykłych ludzi, któ-

rych poparcie prawie 10 lat temu wyniosło jego i jego 

ugrupowanie do władzy, musi wykorzystać silny mandat 

społeczny na pogłębienie procesu zmian i kontynuację 

korzystnej dla zdecydowanej większości Boliwijczyków 

polityki.   
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Global.Lab jest niezależnym 
think-tankiem zajmującym 
się sprawami międzynaro-
dowymi. 

 

Celem naszej działalności jest poszerzanie wie-
dzy na temat globalnych problemów politycz-
nych, społecznych, ekonomicznych i ekologicz-
nych. Poprzez swoją działalność chcemy wspie-
rać rozwój polskiego społeczeństwa obywatel-
skiego i świadomości społecznej na temat 
współczesnych stosunków międzynarodowych, 
zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. 
Szczególną uwagę przywiązujemy do promowa-
nia takich rozwiązań w polityce międzynarodo-
wej, które charakteryzują się poszanowaniem 
praw i godności każdego człowieka, różnorod-
ności kulturowej oraz idei zrównoważonego 
rozwoju. 

 

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje 
wypowiedzi zawarte w tej publikacji. Tezy i opi-
nie zawarte w tej publikacji niekoniecznie odpo-
wiadają oficjalnemu stanowisku Global.Lab. 
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UW. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Funda-

cji im. Friedricha Eberta oraz Ambasadzie RP w Berlinie. Był sty-

pendystą Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bun-

destagu, w trakcie którego zajmował się m.in. stosunkami między 

Unią Europejską a państwami Ameryki Łacińskiej. Współpracował 
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