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Economia Ilatinoamericana:

A LA RECERCA DEL TRESOR
PERDU-T
Ezequiel REFICCO

Durant els Últims mesos els mitjans de comunicac16 han informat sobre certa
recuperacid de I'economia Ilatinoamericana. Aquí intentem situar aquesta informaci6 a partir de la histbria mes recent i esbossar un panorama de I'actualitat econbmica dels pa'isos Ilatinoamericans.'

I

Qui hagi seguit les seccions d'economia dels diaris haurh vist Últimament
titulars com *Torna la confian~ainversora a Hispanoam&ricam, o a *A ritme
de salsa: Llatinoambricamostra els primers símptomes de recuperacid econ&
mica* i altres semblants.
En efecte, la decada dels 80 va constituir per a la regi6 un temps negre que
la va fer retrocedir; al 1991 el producte
per habitant nomes es mantenia en els
valors del 1977. La bomba exploth a comenGaments de la decada, quan un
conjunt de factors van estrangular el
sector extern de les economies Ilatinoamericanes: per la banda dels
ingressos els preus d'exportaci6 van
caure de forma abrupta2 i paral.lela-,
ment els'grans bancs internacionals
van tallar el fluxe abundant de crbdit
que havien vingut canalitzant vers la regi6 durant la decada anterior, perque
van percebre que el risc dels prestecs
comencava a ser massa alt3 Per la
banda de les despeses el brusc augment de les taxes d'interes internacionals va multiplicar la magnitud dels
interessos que aquests pai'sos havien
de fer front.4 Finalment, el dblar va tenir una forta revaluaci6 que provoch
I'encariment del deute i el seu servei.
(Per als no iniciats en economia, nomes
cal que facin una senzilla analogia amb
la seva economia personal: com ho
passarien si, en un parell d'anys, els
ingressos els baixessin un 100% i les
despeses augmentessin un 272%? ).
D'aquesta manera, al llarg de la decada, les nacions de la regi6 es van
veure obligades a empendre reformes
estructurals de les seves economies, en
unes condicions d'estretor financera
molt dures. Histbricament, el desenvolupament llatinoamerich s'havia fonamentat en el model de substituci6 d'importacions, amb el qual les empreses
industrials nacionals es van beneficiar
de mercats locals molt protegits i amb
el financament del seu desenvolupa-

ment a trav6s de les divises provinents
de les exportacions de les primeres materies. Després d'una llarga agonia, la
caiguda d'aquests ingressos i el sobtat
encariment del crMit extern van enterrar
aquest model. Aixi, als inicis dels 90, s'ha
arribat a un consens generalitzat sobre
com han de ser les nwes bases del desenvolupament Ilatinoamerich. Aquest ja
no ha de recolzar-se, ni p d fer-ho, en el
mercat dom&ic, sin6 que cal intentar per
tots els mitjans la incorporaci6 als corrents comercials internacionals.
Perb, per obtenir aquesta fita es fonamental arrribar previament a.alguns
objectius necessaris -encara que no
suficients-. Aixi, per atraure la inversi6 estrangera i modernitzar I'aparell
productiu ha fet falta establir un marc
d'estabilitat monethria, i aixb exigia una
situaci6 d'equilibri fiscal i del sector extern. Aquestes polítiques no han estat
neutres des del punt de vista social: han
portat drhstiques reduccions del nivell
de consum de la poblaci6 -per a rebaixar les importacions i arribar a I'esmentat equilibri del sector extern- i
una forta retallada de les subvencions
i les despeses públiques en general
-salut, educacid, habitatge, etc..- per
obtenir I'equilibri fiscal. En tots els casos s'ha recorregut a plans de reducci6 de les plantilles públiques, oferint
condicions avantatjoses de jubilaci6 volunthria, per exemple, com tamb6 a la
privatitzaci6 massiva d'empreses públiques, a la desregulaci6 generalitzada
de I'activitat econbmica i a I'obertura a
la competencia exterior.
Es així que, despres de passar per
anys de penúria, les polítiques de reforma comencen a donar alguns resultats positius, en rn6s o menys grau segons els casos, i sense que se'n pugui
deduir una tendencia positiva generalitzada i irreversible. En línies generals,
les economies llatinoamericanes han
aconseguit equilibrar els sectors públics, encara que sigui en molts casos

a base de retallades extraordinAries de
la despesa, que seran difícils de mantenir a mig termini. Lbgicament, aquells
pai'sos que porten m6s anys en el proces de reformes, han consolidat la seva
situaci6 i a la inversa, la situaci6 encara 6s molt frhgil en els pai'sos que s'hi
han posat mes tard.
1991: menys inflaci6 i mes imrersi6

El resultat principal dels plans d'ajustament d'aquestes economies 6s la caiguda estrepitosa dels nivells d'inflaci6
de la regi6. La inflacd mitja ha passat de
1.200% als 1989 i 1990 a 200% a 1991.
Si b6 encara la taxa 6s alta, la tendencia decreixent observada a finals d'any
6s un senyal prometedor. La baixada de
la inflaci6 niitjana respon fonamentalment a la contenci6 dels processos hiperinflacionarisque s'havien registrat a
Argentina, Brasil, Nicaragua i Perú.
Pel cant6 de la producci6, despres
d'anys de molta feblesa, I'activitat ha
crescut un 3%. Deixant de banda els
pai'sos que es troben en I'etapa m6s
dura de I'ajustament, com Brasil, Perú
i la República Dominicana, el creixement ha estat del 4,5010,el mes alt des
del 1980. Els pai'sos que han aconseguit cr6ixer mes, s6n Venquela, Mexic,
Xile i Argentina.
Un fet positiu 6s la represa d'un corent inversor cap a America Llatina. Per
primera vegada despres de I'esclat de
la crisi del deute, la regi6 torna a ser
receptora neta de capitals. Es mes, un
informe de la Corporacid Financera
Internacional5 inclou aquells quatre
paisos entre els primers mercats mundials en la captaci6 d'inversib estrangera el 1991. Aquest fet ha tingut un efecte
positiu sobre els plans d'estabilitzacib,
influint en I'enfoftiment de les monedes.
La contrapartida 6s I'efecte negatiu que
aquesta revaluacid ha tingut sobre la
competitivitat de les exportacions. En
els propers mesos les autoritats econbmiques de la regi6 es trobaran amb
les tensions derivades de la contradicci6 entre dos objectius: I'estabilitat
monethria i I'obtencib de saldos comercials positius. Ceconomia argentina, per
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exemple, esta experimentant pressions
tendents a la devaluaci6 del nou pes,
de paritat fixa amb el dblar, pel progressiu encariment de les exportacions, i
I'abaratiment de les importacions.
Amb tot, les millores en els nivells de
producci6 i inversi6 no han repercutit directament en els nivells d'ocupacib i de
poder de compra de la massa de la poblaci6. Cocupaci6 s'ha mantingut estable, i inclús ha baixat en pai'sos amb taxes altes de creixement com Venecuela
i Xile, mentre que el poder de compra
ha tingut una evolucid irregular segons
els pa'isos. Cintent de cop d'Estat, el febrer passat, a Venecuela i les reaccions
conseqüents ens fan adonar de la fragilitat d'aquesta estabilitat i de I'incipient creixement de la
La paradoxa del deute

Al 1991, almenys set pai'sos van reduir el seu deute extern, el Govern nordamerica va decidir condonar part del
deute bilateral amb alguns paysos i altres es van beneficiar de les reduccions
del Pla Brady. Tamb6 alguns paisos van
rebaixar el seu passiu amb la privatitzaci6 d'empreses públiques deficitaries.
Així, en línies generals, la carrega del
deute ha continuat la tendbncia descendent dels últims anys, com ho mostra
el fet que, per cinqub any consecutiu,
el coeficient d'interessos generats pel
deute sobre les exportacions ha estat
del 22010, des d'un pic de 41% registrat
al 1982. Adhuc, nou pai'sos han tingut
coeficients menors del 15% durant el
1991. Bona part d'aquest fenomen pot
explicar-se per la recessid actual del
m6n desenvol~pat,~
que ha forcat una
rebaixa excepcional del tipus d'interbs
internacional, tenint en compte que la
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major part del deute extern Ilatinoamerica es va contreure precisament amb
taxa flotant.
Paradoxalment el que 6s bo per una
banda resulta fatal per I'altra, perqub la
recessi6 actual tamb6 frena I'expansib
de les exportacions de la regi6 a aquells
pai'sos (sobretot a EEUU). A mes, accentua la tendbncia a la baixa dels
preus de les primeres matbries que encara constitueixen una bona part de les
exportacions llatinoamericanes. Per
aixb, malgrat la millora apuntada, el
deute segueix sent, com diu la CEPAL,
estructuralment onerds per aquestes
economies i cal insistir en els programes que el van reduint.
Perspectives

Com s'ha dit, existeix un consens sobre les noves bases del desenvolupament Ilatinoameric8: abandonament
dels models autarquics, reduccid de la
participaci6 de I'Estat en I'economia,
impuls a la inversid estrangera i a la renovaci6 tecnolbgica per augmentar la
participaci6 en el comerG mundial i, finalment, I'establiment de programes regionals que potencii'n el desenvolupament de les economies nacionals. Per
aconseguir aquests objectius els governs s'enfronten amb grans desafiaments: atreure la inversi6 estrangera,
portar endavant ( i fins on arribar) les
privatitzacions i desregulacions, tenir
cura dels seus enormes deutes externs
i a la vegada combatre la pobresa i la
desigualtat creixent. Cbxit d'aquesta
empresa depbn molt del context internacional dels propers anys. El fracas de
les negociacions de la Ronda Uruguai
del GATT (Acord General sobre Arancels i Comerc), I'augment del protec-

cionisme de la CE i els EEUU i les taxes d'interbs excessivament altes resultarien mortals per les esperances dels
pai'sos de Llatinoambrica.
El rol tradicional de I'Ambrica Llatina com exportadora de primeres matbries i provei'dora de ma d'obra no
qualificada la fa extremadament vulnerable en un m6n de materials sintbtics
i d'automatitzaci6. Perb, alguns paisos han aconseguit guanyar espais no
tradicionals, en els mercats mundials.
Aixb ha-estat possible per I' enorme
esforc realitzat en la dbcada dels 80,
en la qual s'ha privilegiat I'estabilitat i
I'ajustament per sobre del combat contra la pobresa. Com a resultat, el 40%
de la poblaci6 llatinoamericanaes troba per sota del llindar de la pobresa.
No sembla que aquesta tendbncia pugui continuar indefinidament sense riscos molt greus per a I'estabilitat de la
regid.
Notes
La informaci6 estadistica i els grafics són de I'informe:
Balance Pnllmlnar de la Economla de Ambrica Latlna
y el Carlbe 1991. (CEPAL), mentre no s'indiqui una altra
font especifica.
El 1982, els preus de les principals primeres matbries
d'exportaci6 dels pasos en desenvolupament havien caigut un 33% respecte als preus del 1980. Especlficament
per Ambrica Llatina, els seus termes d'intercenvi al 1983
s'havien deteriorat un 26% respecte del 1978. Debt snd
üevelopment Crlses In Latln Amerlca. S. GrlfflthJones,
0.Sunkel. Oxtord Unlwmlty Pnss.
El fluxe de caprtals es va redulr de 37.700 milions de d&
lars el 1981 a 4.400 el 1983. tot convertint la regi6 d'importadora en exportadora neta de capital. Gdíflth-Sunkel,
OP. Clt.
Cimport global d'interesscs i beneficisva passar de 13.600
milions de dblars el 1980 a 37.300 el 1984.
Filial del Banc Mundial per a la prolnoci6 de la inveni6
prtvada.
Encara que Isaixecamentmilitar no va tenir el suport popular dtrecte, no s'had'oblidar el caliu que:per aventures
d'aquest tipus, supnsa la situaci6 de caiguda generalitzada
dels nivells de vida de la poblaci6.
El creixement de les economies industrialitzades va ser
de 4,3% el 1988.3.3% el 1989, 2.6% el 1990 I 1.3% el 1991.
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