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2.1. SITUACIÓ HISTÒRICA DE L’ ECONOMIA ARGENTINA 
 
 
Durant la dictadura del General Videla, mitjans dels anys 70, l’economia del 
país pateix un procés de canvi en quan a les condicions econòmiques i 
socials de la societat argentina. Com veurem més endavant, aquests canvis 
socials només van afectar als assalariats i a les PIMES, que van veure com la 
seva qualitat laboral anava disminuint any rera any, govern rera govern.  
El govern del General Videla i els seus militars va suposar el pas de la 
industrialització pràcticament basada en la satisfacció de la demanda 
interna a un creixent procés d’endeutament extern que només va 
beneficiar a les empreses, tan locals com estrangeres, que disposaven de 
grans capitals. 
 
Disminuint la tassa d’interès interna fins a valors per sota de la tassa 
internacional hagués, possiblement, frenat aquesta tendència però el fort 
endeutament estatal en el mercat financer impedia aquesta mesura. A 
més, aquest gradient de tasses d’interès va provocar que el gruix del deute 
extern privat l’acumulessin els grans grups econòmics que van veure, en 
aquest gradient, l’oportunitat de fer negoci. Això va afavorir que la 
redistribució d’ingressos que va tenir lloc es concentrés en la cúpula 
econòmica local, rebent la pitjor part els assalariats que van veure com els 
seus ingressos disminuïen. 
 
La dècada dels 70 no només va suposar el cop dur de la instauració de la 
dictadura sinó, a més, la societat argentina va haver de veure com el 
sector més dinàmic de la seva economia, el sector manufacturer, perdia 
empenta any rera any. Mentre que en el 1975 la indústria suposava el 30% 
del PIB, l’any 1999 aquest mateix sector disminuïa fins a valors del 16% del 
PIB, és a dir, en dues dècades i mitja el seu pes específic dins l’economia 
argentina es va dividir per dos.  
 
Les conseqüències són bastant evidents; estancament de l’economia local i 
disminució de l’ocupació, que en aquest cas va ser d’un 25%. El que ja no 
és tan evident són els dos efectes contraris que va tenir sobre les diferents 
empreses que formaven el panorama econòmic. Mentre les PIMES es veien 
amb greus problemes per tirar endavant i els salaris dels treballadors 
disminuïen, els oligopolis es van veure reforçats per aquesta situació fins al 
punt que en vint anys van passar de suposar el 30% de la producció 
industrial al 50%. La política estatal va ajudar a aquestes empreses amb un 
seguit d’actuacions: la privatització d’empreses públiques, el fet que l’estat 
es fes càrrec del deute extern i un altre conjunt de mesures que 
beneficiaven exclusivament als oligopolis. 
 
La dècada dels 80 no va suposar una millora en l’economia del país, tot el 
contrari, es va continuar amb la mateixa línia que es va iniciar amb la 
dictadura. Aquest model d’acumulació que abans deixàvem entreveure va 
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tenir com a principal víctima l’assalariat argentí. Durant aquest anys va 
haver de suportar altes tasses d’inflació i veure com el seu poder adquisitiu 
disminuïa de forma continuada en comparació al 1975.  A la taula 1 es 
compara el salari real mig de cada any respecte el que tenien a l’inici de la 
dictadura. Es pot veure com els argentins han perdut en 25 anys un 60% del 
seu poder adquisitiu. 
 

Evolució salaria real promig 
 

 
Taula 1. Evolució salari real promig 1975-1999 

Font: Estudis dels Ministeris d’Economia i Treball d’Argentina  
 
 

Aquesta regressió en els salaris dels argentins es va traduir en la 
concentració dels ingressos en un grup reduït de persones. Aquest fet no va 
fer augmentar les inversions dins del país sinó tot el contrari, va suposar una 
fugida de capital cap el exterior i un augment del consum d’aquest petit 
grup privilegiat d’argentins.  
 
La pèrdua de protagonisme que va patir la indústria argentina després del 
cop militar va tenir continuïtat durant els 80. El potenciar les importacions 
deixant de banda els productes nacionals no només va comportar les ja 
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citades pèrdua de participació de la indústria al PIB global i la caiguda de 
l’ocupació, sinó també una modificació  en l’activitat industrial. Mentre que 
en el passat la indústria mecànica i la del metall havien estat 
capdavanteres, no només per l’activitat que elles mateixes eren capaces 
de produir sinó per les economies que es creaven al seu voltant, es va 
passar a una simplificació productiva. Poques i grans empreses, recolzades 
per ajudes estatals i governades pels grans grups econòmics, eren suficient 
per dur a terme l’activitat siderúrgica i petroquímica que van liderar la 
indústria durant els anys 80. L’activitat que desenvolupen aquestes indústries 
es situa en les primeres etapes del procés productiu i, per tant, s’entén que 
fos poca la generació de nous treballs al voltant d’aquestes. 
 
Degut a la política empresa per l’estat; les ajudes de tota mena a aquest 
conglomerat de grans empreses que incloïen des de subsidis, promocions i 
fins al pagament dels interessos dels deutes externs, a més de totes les seves 
obligacions com a govern, va donar lloc a que l’estat arribés a una situació 
extrema i no pogués fer front al pagament de tots els seus deutes. Aquest és 
un punt important per què precisament el govern del Dr. Carlos Menem es 
va escudar en aquest fet per tal de poder dur a terme les tan desitjades, 
per alguns, privatitzacions de les empreses públiques durant la següent 
dècada. 
 
Els 90 varen portar grans diferències estructurals respecte les etapes 
anteriors. Es van privatitzar les empreses públiques, es va dur a terme una 
desregularització de l’economia i es va produir una expansió del capital 
concentrat intern gràcies als guanys que van obtenir els serveis públics 
privatitzats i al nou endeutament extern. 
 
El procés de privatització va suposar un nou ajut a aquelles empreses que 
fins llavors s’havien aprofitat de les decisions que l’estat havia pres. Per 
poder participar en els concursos es demanaven uns mínims massa grans, 
com per exemple, patrimonis mínims massa elevats,  com per a que les 
petites o mitjanes empreses hi poguessin prendre part. Així va ser com 
malgrat que els monopolis públics van passar a mans privades, aquestes 
varen continuar amb la mateixa estructura monopolística. 
 
La liberalització comercial va deixar de costat els productes locals 
beneficiant així als productes estrangers. Així és com la pèrdua d’ingressos 
que patien els argentins passava a mans d’empreses estrangeres. 
Aquestes polítiques econòmiques neoconservadores que va posar en 
pràctica el govern de Menem van propiciar que el mercat laboral argentí 
es deteriorés novament durant aquest període, provocant dures 
conseqüències sobre la societat; es duplica la tassa d’aturats i la 
d’indigents. Per una altra banda aquestes mesures van  possibilitar 
recuperar el crèdit internacional, van propiciar que els fluxos de capital cap 
al país augmentessin i es van reduir els tipus d’interès locals, augmentant així 
la inversió interna. 
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El procés d’hiperinflació que va viure el país, sobretot, a finals dels 80 es va 
veure frenat gràcies a la Llei de Convertibilitat del 1991, aprovada pel 
recent govern de Carlos Menem. Aquesta llei consistia en fixar un tipus de 
canvi per a la moneda argentina amb una altra moneda estrangera. En 
aquest cas es va decidir fer establint la paritat 1 peso igual a 1 dòlar.   
 
La liberalització comercial i l’anomenada llei van suposar un petit respir per 
l’economia argentina, sobretot durant els primers tres anys de vigència de 
la llei i afavorits per un favorable marc internacional, però aviat es van 
tornar en contra seva, sobretot, a partir de l’apreciació del dòlar. El fort flux 
de capital estranger cap a Argentina que es va veure durant el període 
1991-1994, es va veure truncat quan al 1995 la crisis mexicana es va traduir 
en la devaluació de la seva moneda. Això va comportar la pèrdua de 
confiança que els inversors internacionals havien dipositat en els anomenats 
països emergents i en especial en l’Argentina. Malgrat els anys de bonança 
que s’havien viscut des del nomenament de Carlos Menem com a 
President de la República, el país no havia estat exempt de problemes, i 
d’això se’n van adonar els actors internacionals. La percepció de que el 
peso argentí estava sobrevalorat i els dèficits fiscals que arrossegava la 
política econòmica del govern van propiciar aquesta pèrdua de 
confiança. Com que s’havia establert aquest lligam entre les dues 
monedes; peso i dòlar, el peso es veia empès per la forta empenta que 
estava vivint  l’economia americana a partir de la segona meitat dels 90. 
Mentre que a Nord Amèrica es donaven les circumstàncies que justificaven 
l’apreciació del dòlar; increment de la demanda privada, grans inversions, 
la bombolla que estava vivint la borsa, a l’argentina no s’estava produint 
aquest gran augment de la productivitat que justifiqués aquesta ràpida 
apreciació de la seva moneda. Encara que el ministre d’economia va 
reaccionar ràpid aplicant  una sèrie de mesures que van contribuir a 
alleujar el mal, la ferida no es va tancar i es va acabar l’any amb 
percentatges rècord d’atur i caigudes del PIB.   
 
A finals del 1996 la situació s’havia invertit, la recuperació de la confiança 
era un fet i la recessió econòmica es va superar. Al 1997 es van tornar a les 
bones xifres que es van donar als inicis de la convertibilitat.  
Durant l’any 1998 l’economia argentina va notar en major mesura l’impacte 
de la crisis dels mercats internacionals, sobretot durant la segona meitat, 
agreujada per la decisió de Rússia de no acomplir amb els seus 
compromisos financers i per la malmesa situació fiscal brasilera. 
El cop més fort, per això, encara estava per arribar. La crisis que patia el seu 
principal soci comercial, el Brasil, i les mesures que va prendre aquest país 
per tal de sortir-ne van acabar d’ensorrar l’economia del seu veí. Amb la 
devaluació del real, el sector exterior argentí va perdre la competitivitat, 
això va provocar la desconfiança en les capacitats argentines que es va 
traduir en retirades importants de capital, la inversió va caure i juntament 
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amb la frenada de l’activitat exportadora va submergir el país en una 
recessió econòmica.  
 
Malgrat les crisis Asiàtica i Russa de finals del 1997 i principis del 1998, 
l’Argentina va veure com el nombre de desocupats disminuïa en 131 mil 
persones respecte l’any anterior, i es situava en els nivells més baixos des del 
1994.  
Encara que la pèrdua de llocs de treball s’inicia al decenni dels 80, no és 
fins al següent decenni quan s’assoleixen  els valors més alarmants. Sobretot 
després de la recessió en la que es va veure submergida a finals del 1998. 
Les causes són variades; des de la desindustrialització que va patir el país 
fins a l’augment de la tassa de participació laboral, sense esmenar les 
conseqüències derivades de les crisis ja citades. El fenomen de la 
convertibilitat també va portar associades conseqüències negatives pel 
que fa al nombre de desocupats. L’augment d’aquest col·lectiu va fer que 
més membres dels grups familiars es posessin a buscar feina. Vegem a la 
taula 2 quina ha estat l’evolució de diferents variables econòmiques, com 
són el PIB o la tassa de desocupats. 
 

Evolució variables econòmiques
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Gràfic 4.: Evolució variables econòmiques 
Font: Institut Nacional d’Estadística d’Argentina 

 
 
L’any 2000 va tornar a ser un any de resultats econòmics dolents pels 
interessos del país. Argentina no es va veure empesa en cap moment per la 
empenta que demostraven altres països de Llatinoamèrica.  
El context internacional no li fou gaire favorable, sobretot, pel que fa a la 
situació dels E.E.U.U. La davallada que van patir els valors tecnològics va fer 
que augmentés l’aversió al risc dels inversors i juntament amb l’enduriment 
de la política monetària d’aquest país va incidir negativament sobre la 



2. Economia dels països 

 20

capacitat de finançament extern dels països emergents, i més 
concretament de l’Argentina. Això va provocar que es veiessin empesos a 
demanar grans quantitats de crèdits externs, confiant en una recuperació 
dels operadors internacionals que els permetés retornar-los sense que els 
suposes grans costos. 
 
Els primers mesos del 2001 prometien condicions favorables per a que 
l’economia argentina sortís de la recessió a la que es va veure empesa al 
1998, sobretot després de l’anunci dels Estats Units de rebaixar els tipus 
d’interès en un 0,5%, i que havia de permetre  alleujar la situació d’una gran 
quantitat de països emergents. A més, la percepció de que aquestes 
rebaixes fossin continuades al llarg de l’any van fer pensar en la possibilitat 
de la desvalorització del dòlar en front d’altres economies  amb un major 
creixement. Tot plegat va quedar en un no res, després  que es fes l’anunci 
que les rebaixes de les tasses no es podrien dur a terme per les xifres 
d’inflació i que, per tant, la moneda no es desvaloritzava, sinó tot el 
contrari. Això, sumat als problemes econòmic i polítics  de Brasil i als nous 
problemes financers de Turquia van fer trontollar de nou el precari equilibri 
en el que havia viscut la política argentina els primers mesos. Es curiós com 
les dificultats que va tenir Turquia per retornar els crèdits, que igual a 
Argentina es va veure obligat a demanar, va suposar la pèrdua de 
confiança en el país llatinoamericà, a priori amb uns condicionants 
econòmics molt diferents i que no haurien d’haver suposat aquesta pèrdua. 
Això és reflexa de la situació tan inestable en la que estava submergida 
Argentina. 
 
Cap a finals d’any, la incertesa sobre la capacitat de fer front als 
compromisos externs adquirits va augmentar, malgrat les polítiques 
econòmiques dutes a terme. La possibilitat de capgirar la tendència 
negativa es va esvair. 
Una d’aquestes mesures, que cal comentar per la forta incidència que va 
tenir i que tan s’ha parlat a l’Argentina i a la resta del món, fou  la 
coneguda congelació dels dipòsits bancaris, coneguda com el Corralito, 
limitant així l’extracció de diners dels bancs argentins.  L’objectiu d’aquesta 
decisió era la de frenar la forta fuga de capitals que s’estava vivint  des del 
1999 i que va tenir el seu màxim el 30 de novembre del 2001. 
Les conseqüències no es van fer esperar, la pitjor crisis política i social de 
l’últim decenni van provocar la dimissió del Ministre d’Economia i després 
del President de la República. 
Després de 10 anys de Convertibilitat es va decidir abandonar la paritat 1 a 
1 amb el dòlar, ja que des de finals del 1999 la sortida neta de capitals dels 
país va deteriorar molt el tipus de canvi real. Situació que va esdevenir 
insostenible després dels aconteixements viscuts al llarg de l’any. 
 
Els principis del 2002 van suposar una continuació de la tendència iniciada 
al darrer any; dades rècord de decreixement del PIB, increment de la 
indigència alarmant, famílies per sota del llindar de la pobresa en augment i 
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un continuat augment de la gent que no podia fer la compra bàsica. Això 
va desembocar en els actes de pillatge que es succeïen i que es van poder 
veure als informatius d’arreu.   
Al segon trimestre l’activitat industrial es va recuperar lleugerament, encara 
que l’entorn econòmic no era gens favorable. Aquesta activitat es va fer 
cada vegada més forta amb el pas dels mesos i va permetre frenar la 
tendència negativa dels últims anys, encara que es van continuar 
observant dèficits en molts aspectes.  
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2.2. SITUACIÓ HISTÒRICA DE L’ECONOMIA MEXICANA 
 
 

Els darrers 30 anys de l’economia mexicana no passaran pas com la millor 
de les èpoques del país. Diverses crisis van fer trontollar la cada vegada més 
precària situació dels seus habitants.  
 
Tot neix del govern presidit per Luís Echeverría Álvarez, cap al 1970. Aquesta 
legislatura es recordada per l’excessiva repressió i mà dura del seu president 
en front de la societat i de les seves branques més revolucionàries o 
contraries a les seves polítiques. Són nombrosos els assassinats comesos 
durant el seu mandat de personatges que demostraven el seu desacord 
amb el govern i que ho feien de forma pública. Però no només es recordat 
per aquest fets, sinó per haver submergit el país en un període inflacionari 
amb les seves polítiques populistes.  
 
Echeverría va heretar un país que havia estat submergit en un període de 
fort creixement econòmic, pràcticament el doble que el creixement de la 
població i això feia pensar en una millora en els ingressos reals per habitant. 
Durant aquesta etapa van conviure dues polítiques que per si mateixes 
semblen incompatibles. Per una banda, el govern participava cada 
vegada més activament en moltes de les economies del país, 
nacionalitzant serveis com el del transport aeri o la compra i distribució 
d’aliments bàsics. Per una altra banda va aconseguir anar de la mà del 
sector privat, aconseguint així el ja anomenat creixement econòmic, 
anomenat en el país com “el milagro mexicano”.  
 
El canvi de govern al 1970, amb l’entrada d’Echeverría va suposar el 
trencament de les bones relacions público-privades i, per tant, de 
l’anomenat “milagro mexicano”. El govern va centrar els seus esforços en 
retornar a un estat populista, és a dir, a un proteccionisme exagerat que no 
va fer més que truncar el bon creixement que s’havia aconseguit en anys 
anteriors. L’estat va volia redreçar les desigualtats econòmiques i socials de 
les polítiques anteriors. Es va convertir en un estat proteccionista, creant així 
un marc de polítiques substitutives de les importacions fomentant la 
producció de bens de capital. Aquest model perseguia la fita d’una major 
justícia social utilitzant com a instrument la cada vegada més gran despesa 
pública. Es va culpabilitzar al sector privat, a les importacions i a les 
inversions estrangeres dels mals provocats per la política de gran despesa 
del govern. Es va entrar així, doncs, en una etapa de males relacions entre 
el sector públic i el privat.       
 
Les polítiques expansionistes empreses pel govern d’Echeverría van portar 
resultats positius a curt termini, factor que li va permetre arraconar el sector 
privat, però que a llarg termini van suposar efectes inflacionaris importants.  
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Després de diversos anys amb polítiques canviaries estables, al 1976 es va 
produir la primera devaluació de la moneda i, per tant, la primera crisis del 
país.  
 
Els següents 6 anys, van donar pas al govern presidit per José López Portillo 
Pacheco. A aquest president se’l recorda per ser massa tou amb els 
saqueigs fets per diversos funcionaris i per haver pres decisions errònies 
submergint el país en greus crisis econòmiques i augmentant el 
l’endeutament.  
 
En quant a les línies polítiques que va seguir el seu govern, existeix una 
continuïtat força clara amb l’anterior govern. El proteccionisme continuà 
sent la principal característica del govern mexicà. Malgrat això, les primeres 
intencions de López Portillo van ser les de millorar les relacions amb el sector 
privat. Les bones perspectives del preu del petroli i el descobriment d’un 
jaciment de petroli al sud-est del país van fer pensar en un nou període en 
el que el principal problema seria el de com poder controlar l’augment 
excessiu de l’abundància. En aquest context, l’endeutament extern 
continuava creixent però els recursos que s’obtenien no es van saber 
gestionar d’una forma correcte, destinats bàsicament a millorar la precària 
situació de moltes de les empreses estatals. Aquestes van patir un augment 
del 400% en el període 1970-1982, degut a les polítiques proteccionistes i 
populistes d’Echeverría i López Portillo. 
 
El creixement econòmic durant aquests 12 anys es va centrar en el dèficit 
fiscal elevat i en el boom del petroli. El gran endeutament i la baixada 
brusca del preu del petroli a l’any 1981 va provocar l’entrada del país en 
una nova crisi i en la incapacitat del país en fer front als pagaments del seu 
deute extern. Aquesta situació va comportar la nacionalització de la banca 
privada,  culpant-la, a ella i al sector privat de la mala situació econòmica 
del país. 
 
Malgrat que l’anterior govern va posar en marxa un programa de 
planificació familiar amb l’objectiu de reduir el creixement poblacional, a 
principis dels 80 la població continuava creixent i els ingressos reals per 
habitant continuaven baixant, tot al contrari del que es va pensar just 
abans del govern d’Echeverría, quan les bones relacions dels sector privat i 
el govern van provocar un creixement superior al 6% anual. 
 
A pesar de les alternances d’acceleració i desacceleració del creixement 
econòmic d’aquest període, 1970-1982, l’economia no va quedar 
estancada, gràcies a un creixement promig anual del 7%. En canvi, els 
posteriors 12 anys si que van suposar un estancament amb unes dades de 
creixement de l’ordre del 1%.    
 
El tercer govern des de 1970, va ser presidit per Miguel de la Madrid 
Hurtado, 1982-1988. Aquest es recordat per molts com un mal president que 
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no va saber prendre les decisions correctes per a treure el país de la crisi 
que va patir. Com a dada positiva del seu mandat es recorda la seva mà 
dreta amb la societat, ja que va saber mantenir l’ordre social durant 
aquests anys de greu crisi. 
 
La principal tasca del govern va ser la de controlar les fortes inflacions a les 
que havia estat sotmès el país durant els darrers anys i reduir la despesa 
pública. Les primeres mesures no es van fer esperar, pacte amb els sindicats 
d’un control dels salaris que va provocar la caiguda d’aquests un 23% en 
només un any.  
 
La política econòmica va canviar respecte els governs anteriors. Amb la 
intenció de contenir la despesa, el govern es va desfer d’un gran nombre 
d’empreses estatitzades, trencant així la tendència alcista dels darrers 12 
anys. Les privatitzacions, la supressió i les fusions d’aquestes empreses 
estatals va reduir les més de 1000 empreses estatals existents al 1982 en prop 
de 270 al 1987.  
 
Les polítiques proteccionistes dels darrers governs es van veure frenades 
amb De la Madrid. Es va cercar la renegociació dels deutes per tal de fer 
veure als capitals estrangers que es podia tornar a confiar en Mèxic. 
Es va arribar a un acord amb el FMI i es van tornar a iniciar relacions amb els 
Estats Units. Malgrat aquestes “reformes” econòmiques i polítiques, la 
flotació canviaria va provocar una forta devaluació del peso en front del 
dòlar, que va créixer durant anys, fins a arribar a devaluacions que 
deixaven el canvi a 915 pesos per un dòlar.  
 
Les polítiques liberalitzadores i d’obertura del país a l’exterior va tenir la seva 
etapa decisiva cap al 1987. A pesar d’invertir els processos proteccionistes 
que s’havien dut a terme en els darrers mandats es van veure encaminats a 
fortes inestabilitats que els portarien a patir diverses crisis. Una de les 
conseqüències que més va colpejar a la societat mexicana va ser la 
inflació. Es van assolir xifres del 106% i del 159% al 1986 i 1987, 
respectivament, conseqüència directe de les nombroses devaluacions 
canviaries patides en els primers anys dels 80. El dèficit financer va tornar a 
assolir les xifres del 1982.  
 
Sense dubte, el període 1982-1987 va suposar un estancament de 
l’economia mexicana, la qual creixia per sota del 1% anual. Això va ser 
degut, entre altres raons, al control establert sobre la despesa pública, que 
va frenar en sec les inversions privades i va suposar la contracció de 
l’economia en general. A pesar d’aquest estancament, el sector 
manufacturer va aconseguir resistir aquesta etapa gràcies al procés de 
reducció salarial sofert des de 1983. Les continuades pèrdues de les 
retribucions als treballadors van permetre al sector resistir aquesta manca 
d’inversions. 
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Amb l’entrada del nou president Carlos Salinas de Gortari, també del partit 
PRI, al 1988 l’economia mexicana va intentar donar un tomb a la situació. 
Des d’un primer moment, Salinas i el seu executiu van promoure la 
liberalització econòmica a través, principalment, de les següents polítiques: 
reducció dels deutes establerts en períodes passats, privatització 
d’empreses estatals i desregularització per a afavorir les inversions 
estrangeres. 
 
El 1987 i, principalment, el 1988 com ja s’ha comentat, va suposar l’etapa 
decisiva per a la liberalització de l’economia del país i l’obertura al mercat 
internacional. 
Es va adoptar una política inflacionària, amb l’objectiu de reduir, fins a 
nivells normals, la inflació. De fet, al 1993 es van poder constatar les millores 
assolides per aquestes polítiques i, després de les fortes inflacions del 86 i 87, 
es va passar a una inflació no superior al 10%.   
 
L’altre punt que preocupava era la situació del país en el mercat 
internacional. Durant l’anterior decenni i durant els primers anys dels 80 el 
país s’havia esforçat en protegir els seus productes i imposar alts aranzels als 
productes estrangers. A més, les exportacions del país depenien quasi 
íntegrament en la venda de petroli, representant el 75% de les exportacions 
del país.  
 
La dècada dels 90 va ser, sense dubte, la dècada d’obertura del país a 
l’exterior. Els aranzels elevats es van reduir prop d’un 80%, això també va 
tenir conseqüències negatives sobre moltes empreses que van veure com 
s’introduïen productes que competien directament amb els seus.  
Les importacions van créixer com mai durant aquells darrers anys i el sector 
manufacturer es va veure immers en un dels pitjors períodes. El sector es va 
veure obligat a fer una reestructuració per tal de poder competir amb els 
nous productes. La demanda interior va deixar de ser el principal  mercat 
de les indústries i conseqüència d’això va ser el gir de 180ª que van patir les 
exportacions. Anteriorment s’havia comentat que Mèxic basava la seva 
política exportadora en el petroli. A finals dels 90, les exportacions de petroli 
suposaven poc més del 6% en front del 75% del 1982. En canvi les 
exportacions manufactureres van anar creixent fortament durant als 90, fins 
a assolir percentatges del 90,2% al 1998. 
 
Les iniciatives dutes a terme pel govern de Salinas van donar el seu fruit un 
cop finalitzat el seu mandat. El seu principal objectiu de recuperar 
l’estabilitat econòmica es va assolir però diversos fets que van tenir 
aconteixement els darrers anys van enfosquir aquesta etapa, provocant 
inestabilitat política. L’assassinat d’un candidat a la presidència, el posterior 
arrest del germà de Salinas com a possible assassí i l’aixecament del Exèrcit 
Zapatista de Liberalització Nacional a Chiapas van ser alguns dels fets que 
van marcar el final fosc d’aquest sexenni.  
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El govern de Salinas va deixar pas al nou president, Ernesto Zedillo Ponce de 
León, al 1994. Aquest govern naixia amb la responsabilitat de recobrar 
l’estabilitat política al país.  
 
No va gaudir d’un bon començament, ja que al mateix any es va trobar 
amb una de les pitjors crisis monetàries, l’anomenat “Efecto Tequila”, que va 
esquitxar a la majoria de països Llatinoamericans. Per tal de que les seves 
reformes obtinguessin credibilitat va formular el Plan Nacional de Desarrollo 
pel quinquenni 1995-2000. Els objectius d’aquest Pla eren, entre d’altres: 
promoure la democràcia, impulsar el desenvolupament social, reactivar el 
creixement econòmic, etc. Es va assolir un creixement econòmic estable 
durant aquest mandat però van deixar problemes sense solucionar com: les 
reformes polítiques, el problema de Chiapas o la  veritat sobre l’assassinat 
comès durant la presidència de Salinas. 
 
 
El següent gràfic recull  les dades econòmiques referents al producte interior 
brut del país durant els anys compresos entre 1970 i 1985. 
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Gràfic 5: Evolució PIB 1970-1985 

Font: Estudis Econòmics de la OCD 
 
 
Com es pot apreciar en el gràfic, entre els anys 1970 i 1975 el creixement del 
país es manté en xifres compreses entre el 6 i el 8%, a excepció de l’any 
1971 en el que aquesta xifra es situa al voltant del 4%. Aquesta bonança 
econòmica va ser fruit de les polítiques expansionistes del govern 
d’Echeverría. Com ja hem comentat anteriorment, aquestes polítiques van 
tenir efectes positius a curt termini, tal i com es veu en el gràfic però 
posteriorment van provocar períodes inflacionaris greus. De fet, es pot veure 
com des de 1972 el PIB, malgrat mantenir-se en la franja del 6% va anar 
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baixant fins que al 1977 va tocar fons, arribant a unes dades pròximes al 
3,5%.  
Aquesta baixada més brusca va durar dos anys, entre el 1976 i el 1977, 
causa directe de la crisi institucional del país amb els Estats Units i per la 
devaluació de la moneda.  
 
Possiblement l’augment més acusat del PIB va tenir lloc al 1978 i va tenir 
continuïtat fins al 1981. Aquest fet es deu principalment a la troballa d’un 
jaciment de petroli al sud-est del país. Ja s’ha comentat que aquest 
descobriment va donar alè a les polítiques dirigides a un endeutament 
extern creixent. Aquest va provocar la forta caiguda del 1982, per la 
impossibilitat del govern a fer front als pagaments del deute i   potenciat per 
la brusca caiguda del preu del petroli, sector que havia permès al país tirar 
endavant durant els darrers 3 anys. 
 
Aquests valors negatius en el creixement del PIB va tenir continuïtat durant 
el 1983. El 1984 i el 1985 van suposar dos anys de treva, el PIB es va tornar a 
situar en valors positius encara que molt baixos, de l’ordre 2-3%. Aquesta 
situació es va assolir gràcies als acords establerts amb el FMI i la reanudació 
de les relacions amb els Estats Units.  
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Gràfic 6: Evolució inflació 1975-1986 
Font: Estudis Econòmics de la OCD 

 
 
En aquest gràfic queden reflectides les dades de la inflació mexicana 
durant el període 1975-1986. S’observa clarament una tendència a pujar 
durant tots els anys que comprenen el període a excepció dels anys 
posteriors a pics màxims, com poden ser els anys 1976, 1982 i 1986.  
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A primera vista es poden diferenciar dos etapes dins d’aquest període. La 
primera es caracteritza per tenir un augment de la inflació força sostingut. 
Aquesta esta compresa entre els anys 1975 i 1980. Les xifres en aquesta 
etapa oscil·len entre el 10 i el 25%. Segons les teories econòmiques, aquesta 
inflació elevada esta íntimament relacionada amb un creixement elevat 
del PIB d’un país, cas concret de Mèxic, que durant aquests anys va tenir un 
creixement al voltant del 8% anual. Per una altra banda, el pic que 
s’observa al 1976, en el qual es va assolir una inflació del 25%, es deu 
principalment a la crisis que va patir el país per la devaluació de la seva 
moneda i pel trencament de relacions institucionals amb els Estats Units.  
 
La segona etapa no té res a veure amb l’anterior. Hi ha un clar canvi  al 
1982 provocat per una pujada de la inflació que triplica l’obtinguda en 
l’any anterior. La xifra assolida al 1982 supera el 70%. Aquesta pujada té la 
seva raó d’existència en la crisis patida pel país, i ocasionada, recordem 
una vegada més, per la caiguda del preu del petroli i per la incapacitat del 
govern a fer front als seus pagaments.  Els següents dos anys van ser de 
caiguda de la inflació però continuava mantenint-se en valors força 
elevats, pròxims al 50%. De nou al 1985 la inflació va tornar a pujar, fins a 
assolir un nou màxim al 1986, degut a la nova crisis del país.  
Aquesta etapa, va estar marcada principalment per l’estancament de 
l’economia mexicana i per una disminució de les exportacions, deguda 
principalment a la forta inflació.  
Seguint amb la seqüència de gràfics començada un parell de planes 
abans, ens trobem davant el gràfic que fa referència al PIB de la 
construcció, és a dir, al creixement que ha tingut el sector de la construcció  
al llarg d’aquests anys. Per tal de fer l’estudi més comprensible, s’ha optat 
per incloure de nou la gràfica del PIB total del país en estudi. Així doncs, tal i 
com s’indica en la llegenda, en color taronja tenim els resultats del PIB de la 
construcció i en blau el PIB total.  
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Gràfic 7: Evolució PIB Construcció 1970-1986 
Font: Anàlisi País del’ICEX 
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La primera observació que cal fer notar és que la tendència d’ambdues 
corbes és molt semblant. Naturalment, la línia que fa referència al PIB de la 
construcció pateix oscil·lacions més pronunciades que en el cas del PIB 
total. Això és degut a que el PIB total és la suma de molts altres sectors, com 
poden ser: l’agricultura, la manufactura, els serveis, la mineria, les 
telecomunicacions, etc.  
 
El comportament de la construcció en aquest país va estar molt 
relacionada amb la política de despesa pública dels diferents governs, 
sobretot, durant aquest període d’estudi. Com acabo de deixar caure, el 
govern era principalment el màxim promotor d’infrastructures del país, 
deixant una mica de banda les promocions privades. Això va ser degut a 
les polítiques proteccionistes i intervencionistes dels diferents governs que es 
van succeir durant els 70 i principis dels 80. Per tant, l’aportació de la 
construcció al PIB total va estar molt lligat a la despesa realitzada pels 
governs. És així com durant els anys 1978-1981 la construcció tenia 
percentatges d’aportació pròxims al 15%, degut al augment de despesa 
pública realitzada pel govern de torn. Aquest augment de la despesa va 
ser fruit a les optimistes expectatives que es van obrir just després de la 
troballa del jaciment petrolífer. També coincideix amb la etapa de màxim 
tancament del país cap al exterior, durant la qual es van limitar molt les 
importacions i les inversions estrangeres. Aquest fet ens fa pensar que la 
bona marxa de la construcció durant aquest 4 anys va ser gràcies a que el 
sector es va destinar a la construcció industrial i d’infrastructures que la 
societat requeria.   
 
En canvi, la construcció també va patir de forma més acusada les crisis 
patides pel país. En especial la del 1982 que va provocar la retallada en 
despesa pública fent caure l’aportació de la construcció per sota del -18% 
a l’any 1983.  
 
En definitiva, aquest sector va estar molt lligat a la despesa feta pel govern, 
principalment, per què aquest finançava o subsidiava la majoria d’aquestes 
empreses. Per tant, la complicitat del sector privat va ser pràcticament 
nul·la durant els anys de proteccionisme.  
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2.3. SITUACIÓ HISTÒRICA DE L’ECONOMIA XILENA 
 
 

La història  més recent de Xile ha estat marcada pel període dictatorial del 
General Augusto Pinochet. Quinze anys de poder i milers de morts i 
desapareguts són el balanç que deixa aquest fosc capítol de la història 
xilena.  
 
L’anterior govern d’Allende, 1970-1973, va haver de patir una profunda 
recessió econòmica del país que es va estendre fins al 1975, ja consolidat el 
govern de Pinochet. Des de llavors el país ha viscut una època de 
creixement sostingut superior a la dels seus veïns. Aquests primers anys dels 
70 van mostrar desequilibris econòmics molt importants en el país, 
conseqüència implícita de la recessió econòmica. Aquests greus 
desequilibris van forçar al govern de Pinochet a aplicar profundes 
transformacions estructurals en el país. Part d’aquestes ja s’havien pres 
abans del 1973 però es van veure frustrades per culpa del cop militar 
d’aquest mateix any.  
 
Aquests canvis estructurals tenien com a objectiu principal l’estabilització 
macroeconòmica que el país no havia tingut en els darrers anys. Es van 
aplicar polítiques econòmiques Neoliberals, es va incrementar l’inversió, es 
va reestructura el sistema financer per a que tingués major eficiència i es va 
potenciar l’obertura comercial del país. Però a més, no es poden oblidar els 
programes d’estabilització per a la reducció de la inflació, els processos de 
liberalització comercial, els programes de privatitzacions, les reformes del 
sector públic i financer i les reformes del mercat laboral.    
 
Sense dubte, la política estructural més important duta a terme durant els 70 
va ser la liberalització comercial. El rerafons d’aquestes polítiques era basar 
la petita economia xilena en les exportacions.  Això va suposar entre 
d’altres coses, una disminució de les barreres aranzelàries i una reducció de 
les tarifes gradual.  
 
Aquesta liberalització i potenciació del sector extern va portar 
conseqüències negatives a altres sectors, com poden ser l’industrial. El 
retrocés de la indústria xilena va ser un fet, sobretot, arrel de les polítiques 
de liberalització i d’obertura comercial. La creixent desindustrialització del 
país contrastava amb l’augment de les activitats relacionades amb 
l’extracció de recursos naturals i els serveis.  
 
Les reformes dutes a terme durant els 70 i inicis dels 80 van tenir els seus fruits 
a mitjans dels 80, però abans el país va haver de patir una nova recessió 
durant el 1982 i 1983. Aquest fet va fer trontollar el sector extern ja que es 
van augmentar els aranzels en un 100% al 1983 i un any més tard arribarien 
al 35%.  
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Durant aquests anys de recessió el govern esperava que les exportacions 
passessin a ser el motor econòmic del país. Es van prendre les iniciatives 
necessàries per a que això fos una realitat, ja que la pujada dels aranzels no 
van ajudar a que aquest fet es consumés. A partir del 1985, després d’una 
pujada d’un 15% dels aranzels durant el 1984, el govern va decidir posar en 
marxa un pla de xoc per a evitar que les exportacions s’esfondressin. Aquest 
pla es va centrar en la devaluació de la moneda. Les conseqüències no es 
van fer esperar gaire, les tarifes van anar disminuint gradualment i es van 
situar en un 15% al 1988. Això va provocar un canvi de tendència, enfortint 
de nou el sector de les exportacions.  
 
Un cop aplicades les reformes estabilitzadores, l’economia va tornar a 
entrar en un període de creixement, prop del 5% mig anual entre 1984 i 
1986. La tassa de desocupació va passar del 20% al 1982 a només el 9% al 
1986. Aquest mateix any es va donar un fort creixement de l’economia i es 
van deixar, definitivament, enrera les crisis degudes al alt deute del país. 
 
Les bones expectatives i els resultats positius van provocar confiança a la 
societat, que es va traduir en el recolzament públic de les polítiques 
econòmiques implantades fins aleshores.  
 
Al 1990 i després de quinze anys de govern del dictador Augusto Pinochet, 
s’instaura de nou la democràcia. Dels nous comicis surt electe Aylwin per als 
propers tres anys.  
 
Aquest nou govern va creure necessari donar continuïtat i profunditzar en 
les polítiques d’economia de mercat i obertura de l’economia de les 
anteriors administracions. El principal problema de la societat xilena 
continua sent la inflació. Al 1990 aquesta es situava en valors pròxims al 26%.  
 
La continuïtat en les polítiques econòmiques va comportar resultats 
semblats als ja obtinguts, creixements del PIB del 6.8% promig anual entre el 
1990 i el 1996, i reduccions de la inflació fins a situar-la per sota del 7% al 
1996.  
 
Entre 1990 i 1998 l’economia xilena va viure un dels seus períodes més 
brillants, situant-la entre les vuit primeres economies mundials, en quant a 
creixement es refereix. Creixements del PIB del 7,3% promig anual i de les 
exportacions en un 10,4% ho van permetre. Això va permetre al país, entre 
d’altres coses, veure com el nombre d’aturats descendia i es situava en 
percentatges pròxims al 5%.  
 
El fort creixement de les exportacions es va veure afavorit per la reducció 
de nou dels aranzels i pels tractats de lliure comerç signats amb altres països 
de la zona. El coure, que continuava sent el principal recurs exportat va 
començar a perdre pes en favor d’altres productes, productes del mar i 
agrícoles, que van patir augments de prop del 100%. 
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Les exportacions es van diversificar. Mentre durant la dècada dels 80 el 
principal continent comprador de coure era Àsia, amb prop del 40% del 
volum exportat, als 90 tan Àsia, com Amèrica i Europa es repartien les 
exportacions amb un 25% cadascuna.  
 
Els governs de Aylwin, 1990-1993, i Frei Ruiz-Tagle, 1994-1999, van viure un 
dels períodes daurats de l’economia xilena. Això s’explica, entre d’altres 
raons, per les polítiques empreses durant les dècades anteriors i per la 
situació mundial de l’economia, que va viure moments de forta expansió.  
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Gràfic 8: Evolució PIB- Desocupació 1989-2001 
Font: Banc Central de Xile 

 
 

En aquest gràfic es pot apreciar millor el que comentava anteriorment. El 
creixement del país ha estat realment molt elevat durant la primera part 
dels noranta. A excepció del 1990, que el PIB va créixer per sota del 5%, els 
altres anys s’han mantingut en creixements per sobre del 6%, raó per la qual 
el país es va situar entre les vuit primeres economies, en quant al 
creixement. Fins i tot, es van arribar a assolir valors de creixement superiors al 
10%. Això va succeir als anys 1989, 1992 i 1995.  
La crisi asiàtica va repercutir sobre el creixement a partir del 1998, un any 
més tard que comences. La forta recessió que es va viure els darrers mesos 
del 1998 va fer disminuir el PIB fins al 3,2%. Aquesta tendència a la baixa es 
va agreujar al 1999, en el qual l’estancament ja era un fet. En aquest any el 
PIB es va situar en valors negatius, cosa que feia anys que no es donava. Al 
2000 i 2001 la situació s’ha recuperat però sense assolir, ni de bon tros, les 
xifres d’anys anteriors. Per la seva banda, la desocupació que es mantenia 
entre el 6% i 7% va augmentar fins al 10% els mateixos anys que el 
creixement disminuïa.  
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De totes formes, aquesta situació no va durar més enllà del 1998. Malgrat els 
esforços realitzats durant els anys anteriors per crear una economia més 
forta que no depengués de les possibles crisis exteriors, Xile es va veure 
fortament sorpresa per la crisi asiàtica de finals del 1997. En un principi es 
van minimitzar les possibles conseqüències que aquesta podia provocar 
sobre l’economia xilena, però a mida que van passar els mesos es van 
adonar que el país es veia fortament arrossegat per la crisi. Principalment, 
per què Xile era un país que gastava més del que ingressava i aquests 
ingressos depenien en gran mesura de les seves exportacions. En el moment 
que les exportacions es van veure frenades el país va deixar d’ingressar i el 
dèficit públic va créixer de forma espectacular. 
 
Aquesta crisi va servir per posar de manifest el que molta gent venia dient 
des de feia anys i que ningú volia escoltar pel bon moment que s’estava 
vivint, la precarietat de l’economia xilena. Durant els anys de la dictadura, 
el país havia sofert una desindustrialització gradual. Aquest fet queda 
reflectit, sobretot, en l’augment progressiu que han viscut les importacions 
en els darrers anys i que veurem en el gràfic de la plana següent. El país ja 
no produïa com abans i basava tots els seus recursos en les exportacions de 
recursos naturals que s’extreien del país. Mentre la situació exterior fos 
favorable el sector extern no es veuria afectat però en front d’una crisi com 
la que van patir el sistema trontollaria com ho havia fet. A més, la 
continuada baixada del preu del coure va fer que s’augmentés la 
producció i es saturés el mercat. Aquest fet va esclatar amb la crisi del país 
als darrers mesos del 1998 i principis del 1999.  
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Gràfic 9: Evolució Exportacions- Importacions 1989-2001 
 
Aquest gràfic mostra quina ha estat l’evolució de les importacions i 
exportacions a Xile durant la dècada dels 90. S’observa que la tendència 
creixent afecta tan a l’una com l’altra. L’augment de les exportacions 
s’explicaria per dues raons. Primera, per l’aposta que governs anteriors van 
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tenir pel sector exterior, potenciant-ne el seu creixement i segona, per 
l’augment de la producció de coure que es va viure durant els 90 degut a 
la baixada del preu del mateix. Recordem que les exportacions de coure 
han representat prop del 40% del total d’exportacions, així que les 
fluctuacions en la producció d’aquest recurs afecten i, molt, al global de les 
exportacions. Després de les caigudes del 1998 i 1999, les exportacions es 
van tornar a recuperar en els anys posteriors. La principal causa va ser el 
bon moment que passava l’economia americana, principal país aliat de 
Xile. L’expansió de l’economia janki va influir de forma decisiva en les 
exportacions ja que prop del 20% d’aquestes tenien com a destí els Estats 
Units.  
 
El creixement de les importacions, per la seva banda, són el resultat de la 
desindustrialització gradual que va patir el país durant els anys de 
dictadura. Les polítiques continuistes dels governs de la democràcia van fer 
que aquesta tendència continués, reflectint-se directament sobre un 
creixement continuat de les importacions.  

 
La crisi va fer augmentar la tassa de desocupació en prop del 100%. Això 
s’explica per diverses raons. La ja comentada desindustrialització feia que el 
65% dels ocupats treballessin en el sector serveis. Quan aquest es va veure 
afectat per la crisi molta gent va veure com perdia el seu lloc de treball. A 
més, la jornada laboral es redueix, augmentant així la precarietat dels 
treballadors.  
 
La indústria, la mineria i la construcció són els sectors que més van patir els 
efectes de la crisi. En especial la indústria que va perdre prop de 130.000 
treballadors. La construcció, per la seva banda, s’havia centrat en la 
demanda privada d’urbanitzacions de luxe pels directius de les empreses 
del coure. Quan les exportacions d’aquest recurs van disminuir la 
construcció es va veure empesa per la mateixa inèrcia.  
 
En el següent gràfic es fa referència a l’evolució del preu del coure en la 
darrera dècada. Veiem com des de 1989 la tendència del preu de la lliura 
ha estat descendent. Només al 1994 i 1995 la tendència es va invertir però 
des de llavors el preu ha anat a la baixa. Això ha estat un dels principals 
mals del país. Una tercera part de la producció del coure estava en mans 
públiques, per tant, els ingressos percebuts per l’exportació d’aquest 
producte han anat disminuint any rera any, augmentant progressivament el 
dèficit de l’estat, que centrava gran part dels seus esforços en aquest 
negoci. 

 
 



2. Economia dels països 

 35

Evolució Preu i Producció de Coure (1990=100)
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Gràfic 10: Evolució Preu i Producció de Coure 
Font: PET- Programa de Economia del Trabajo 

 
 

La situació de l’economia xilena en els primers anys del segle XXI ha millorat 
força respecte el fort estancament que va viure durant els darrers dos anys 
del noranta. Aquesta millora es deu, bàsicament, a la millora en les 
exportacions. La situació mundial es favorable a aquest creixement i, 
sobretot, la del seu principal aliat, els Estats Units. Però la situació de 
l’economia xilena continua convivint amb el risc. El risc de centrar de nou el 
seu creixement en les exportacions. Això comporta dos problemes: 
Primer que s’està supeditant l’economia del país a la situació econòmica 
d’altres països, amb els riscos que això comporta. 
Segon, el principal producte exportat, el coure, va a la baixa. En els darrers 
10 anys, com ja hem vist anteriorment, el seu preu s’ha reduït en prop del 
50%. A més, basar l’economia en l’extracció de recursos genera pocs nous 
llocs de treball. 


