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Veïns de Villa 31, un suburbi pobre de Buenos Aires mancat de serveis, on viuen 40.000 persones. Enrique Marcarian/Reuters

SI HI HA UNA DADA INCONTESTABLE de la realitat argen-
tina dels últims 10 anys és la profunda divisió entre els 
que donen suport al govern i els que s’hi oposen. Tot 
el que vingui de l’entorn del kirchnerisme pot –a pri-
ori– ser objecte de qüestionaments dels seus detrac-
tors, i el mateix en sentit invers. L’economia, per des-
comptat, no s’escapa d’aquest escenari. 

Des de la recuperació de la democràcia, el 1983, l’eco-
nomia argentina va patir les conseqüències de la nefas-
ta herència del govern militar, principalment pel que fa 
al deute extern. Durant la presidència de Raúl Alfonsín 
(1983-1989) la pèrdua de valor de la moneda va generar 
nivells d’hiperinflació incontrolables. Després, durant 
l’administració de Carlos Menem (1989-1999), es va re-
instaurar el peso i es va establir la seva paritat 1 a 1 res-
pecte al dòlar. Menem va fer una política clarament  
neoliberal, en sintonia amb diversos països de la regió. 
Privatització de serveis públics i reducció de l’estat 
s’afegien a una política comercial d’obertura sense pre-
cedents, però amb greus conseqüències. La debacle 
econòmica, política i institucional del 2001 va ser el re-
sultat d’una sèrie concatenada d’errors i de falta de pla-
nificació. El famós corralito va deixar marques profun-
des a la societat, i va fer caure sota mínims la confian-
ça en el sistema econòmic argentí. 

Després de la crisi del 2001, el panorama a l’Argenti-
na era d’una economia en suspensió de pagaments, un 
sector industrial destruït, prop d’un 22% d’atur, el sis-
tema de pensions devastat i una clara falta d’oportu-
nitats, sobretot per als joves. El país que va rebre Nés-
tor Kirchner el maig del 2003 havia tocat fons, però el 
context internacional va ajudar a una recuperació gra-
dual. L’acostament regional va deixar enrere una dèca-
da marcada per les íntimes relacions amb els Estats 
Units i allunyada dels seus veïns sud-americans. L’alça 
dels preus va generar enormes ingressos a l’estat, que 
amb una política social més activa va aconseguir un cert 
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nivell de creixement i de reducció de la pobresa, men-
tre es reestructurava el deute públic. No obstant això, 
ja a inicis del segon període de govern de Cristina Fer-
nández (que va guanyar les eleccions el 2007 i el 2011), 
els preus internacionals van començar a caure i amb ai-
xò la disponibilitat de divises.  

 
LA FALTA D’ALTERNANÇA POLÍTICA va propiciar alts ni-
vells de clientelisme i va generar una sensació d’apro-
piació de les estructures de l’estat per part de l’aparell 
kirchnerista. La desacceleració econòmica va deixar 
al descobert l’escassetat de divises, i a finals del 2011 
es va limitar la compra de moneda estrangera. La con-
seqüència immediata va ser la creació d’un mercat pa-
ral·lel de compravenda de divises i l’esvoranc entre les 
dues cotitzacions ha generat un enorme mercat espe-
culatiu, cosa que precisament volia evitar el govern. 

La inflació, que des del 2011 no baixa del 20% i es pre-
veu que acabi el 2015 al voltant d’un 25%, s’ha conver-
tit en un dels principals problemes del país. L’Institut 
Nacional d’Estadístiques i Censos ha sigut objecte cons-
tant de crítiques per part de sectors opositors, acusat de 
no reflectir la realitat no només pel que fa als preus si-
nó també en relació a altres variables. Per això, amb fre-
qüència, es parla de les dades oficials i les dades reals. 

Segons l’FMI l’economia argentina seguirà estanca-
da fins a finals del 2016, a causa fonamentalment del 
baix nivell de preus dels productes (especialment els 
agrícoles). Per al 2015 es preveu un creixement del 
0,1%, mentre que la previsió per al 2016 és del 0%. El 
nou govern que surti de les urnes heretarà una econo-
mia desaccelerada i haurà de reduir la inflació, gene-
rar confiança d’inversors locals i estrangers, donar més 
suport al sector industrial, aixecar algunes de les traves 
que pateix el sector rural, combatre l’atur no registrat 
i fonamentalment reduir els nivells de polarització 
existents a la societat argentina, on el debat entre ser K 
o anti-K ha envaït tots els àmbits de discussió.◆
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tuar sempre al voltant dels probables guanya-
dors. Però als candidats no els agrada córrer ris-
cos. En aquests comicis, tant el candidat Rodrí-
guez Larreta, ara alcalde electe, com el seu con-
trincant, Martín Lousteau, van esmerçar esfor-
ços a autodefinir-se com els abanderats d’una 
croada contra el clientelisme. Com a alcalde, 
l’ara candidat presidencial Mauricio Macri va 
intentar urbanitzar alguns dels suburbis més 
desafavorits mitjançant un pla de millora dels 
serveis municipals, una acció que, indirecta-
ment, marginava la tasca dels punteros. No obs-
tant això, molts habitants d’aquests barris es 
van queixar que els projectes desenvolupats 
eren només accions cridaneres com la cons-
trucció de camps de futbol i places públiques, 
però no resolien problemes crònics en tantes 
parts de la ciutat, com ara un mal drenatge de 
l’aigua, carrers ara intransitables perquè no es-
tan asfaltats o la falta de programes socials des-
tinats a evitar la violència. Això fa pensar que els 
punteros, ara per ara, no corren el perill de per-
dre el seu lloc de treball.◆


