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Francesc Bayo Fundació CIDOB

LA FI DEL SOMNI ECONÒMIC

Després de gairebé quatre anys arrossegant una recessió i amb les incerteses que augmenten dia
rere dia, l’economia argentina es va col·lapsar de forma dramàtica a finals de 2001 i es va tren-
car definitivament el somni, forjat i mantingut des de feia una dècada, d’haver superat els alts i
baixos del passat i poder així assolir finalment el creixement estable. En realitat, durant aquell
temps l’economia argentina no va estar fora d’ensurts, principalment després del procés de libe-
ralització i privatitzacions dut a terme i de l’experiment monetari que va suposar la paritat amb
el dòlar. Les sacsejades produïdes als mercats financers internacionals per les crisis successives a
les economies emergents a la segona meitat dels anys noranta, particularment la crisi mexicana
i sobretot la brasilera, van tenir els seus efectes d’ona expansiva en una economia oberta com
l’argentina, que li van causar un dur efecte. Però no hi ha cap dubte que la congelació de dipò-
sits, la devaluació del peso i el cessament de pagaments del deute extern foren uns passos que es
van convertir en salts definitius cap a un abisme al qual el país s’havia abocat irremissiblement. 
Encara que l’esclat de la crisi es va precipitar en un lapse de temps breu, els factors que la van
desencadenar s’incubaven des de feia temps. Les dificultats per al creixement de l’economia eren
cada vegada més palpables i la contracció del PIB per tercer any consecutiu va posar en evidèn-
cia que el model tenia errades substancials d’estructura. Tampoc no hi contribuïa el clima
d’estancament que s’havia instal·lat a l’economia internacional –començant per Estats Units– i
en altres economies del seu entorn, especialment el Brasil, el seu soci comercial principal. Les
conseqüències d’aquelles dificultats es traslladaven a l’ordenament dels comptes nacionals, ja que
la manca de creixement va tenir les seves conseqüències en el dèbil sistema fiscal i feia més difí-
cil complir amb els compromisos de la despesa pública, entre els quals ocupava un lloc assenyalat
el pagament del deute. D’altra banda, la manca de confiança motivada per la caiguda del dina-
misme econòmic i els dubtes sobre la capacitat per complir amb els compromisos de pagaments
es va traduir en una retracció inexorable del finançament extern, que va acabar minant el cada
vegada més precari mecanisme de la convertibilitat.
Els dubtes sobre el mecanisme de la convertibilitat ja s’havien plantejat des de feia temps, a cau-
sa principalment de la rígida condició de la paritat del peso amb el dòlar i les seves conseqüències
en la pèrdua de competitivitat de l’economia argentina per la continuada sobrevaluació de la
seva moneda, arrossegada per les alces del valor del dòlar davant el ien i les monedes europees.

Però després de deu anys de vigència, la dolarització havia

impregnat una part molt considerable de les activitats

econòmiques del país, des de les nominacions de la majo-

ria dels contractes fins als dipòsits bancaris, perquè tothom

buscava aplicar-se unes mesures de seguretat canviària.

De fet, els governs de Carlos Menem havien encoratjat aquestes pràctiques, començant per l’au-
torització de preus indexats a les empreses de serveis públics privatitzats. En definitiva, en convertir
la paritat monetària en dogma i apostar per una barreja de neoliberalisme i populisme que pro-
pagava una espècie de riquesa virtual al país, la tornada enrere es tornava molt més costosa per
a qualsevol Govern.
No obstant això, en el context d’una economia en recessió continuada i cada vegada amb més
indicis sobre la possibilitat de caure en la insolvència, no semblava molt raonable que es pogués
mantenir la paritat, i els rumors sobre la devaluació es van fer més persistents. Potser el fre més
gran a una mesura d’aquest tipus provenia del convenciment que no es podria executar mit-
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jançant un procés senzill i ordenat, fet pel qual la tendència a pos-
tergar la decisió semblava comprensible sabent, tanmateix, que el
temps jugava en contra i la caiguda podria ser més gran. Però el
moment exigia unes condicions de lideratge polític que no mos-
traven el president De la Rúa i el Govern de l’Alianza, una coalició
formada pel Partido Radical i el Frepaso. A més, després de dos anys
davant del país, la sensació de deteriorament polític augmentava,
amb dimissions contínues de ministres, inclosa la del vicepresident
Chacho Álvarez. Una conseqüència d’aquella situació política fou
el rebuig popular manifestat a les eleccions parlamentàries d’octu-
bre de 2001, en què els partits que donaven suport al Govern van
patir un sever revés a favor del peronisme, encara que l’expressió
de desencantament, que es va traduir en un augment considerable
de l’abstenció i del vot en blanc, fou molt més gran.
Mentrestant, la situació de l’economia argentina i les probables
opcions de solució van esdevenir un viu debat entre especialistes,
tant al país com als Estats Units, i que es van concretar en tres tipus
de propostes. Uns eren partidaris de la suspensió parcial del paga-
ment del deute, encara que mantenien els trets bàsics del mecanisme
de la convertibilitat. Aquesta postura comptava amb el suport de
polítics argentins del partit del Govern i de l’oposició peronista.
D’altra banda, hi havia els que propugnaven la dolarització oficial
de l’economia, aplicant eventualment algun mecanisme de correc-
ció de la paritat a la baixa, el màxim defensor del qual era
l’expresident Menem. I en tercer lloc, hi havia la posició de Ricar-
do Hausmann, un economista destacat del Banc Interamericà de
Desenvolupament (BID), que advocava per una devaluació con-
trolada mitjançant algun pla generalitzat que desmuntés la indexació.
Finalment, el Govern argentí va decidir procedir a reestructurar el
deute públic per alleugerar l’asfixia financera i va sol·licitar l’ajuda
de l’FMI i del conjunt de creditors. També, per frenar el drenatge
de divises que es venia produint des de feia temps i que s’havia
incrementat enormement les darreres setmanes, va instaurar un
mecanisme per restringir de forma extrema l’ús dels dipòsits ban-
caris (anomenat popularment corralito). 
Però ni els creditors, en primer lloc l’FMI, van escoltar el crit
d’auxili ni els argentins es van conformar resignadament a per-
dre el control sobre els seus fons. L’esclat social es va dur per
endavant el Govern, i l’Argentina va entrar en una fase de cri-
si política i econòmica aguda de la qual tardarà en recuperar-se.

Els antecedents de la crisi A partir de la segona meitat del segle
XIX, quan el país va aconseguir assentar-se després de l’etapa tur-
bulenta que va seguir a la independència, Argentina semblava que
entrava en una ona de prosperitat econòmica, encara que no exemp-
ta de volatilitat, que es prolongaria amb major o menor fortuna fins
a la crisi mundial de 1929. En aquella època es va forjar la llegen-
da del país ric en recursos agraris i amb una població formada la
seva majoria per europeus que van emigrar durant el canvi de segle,
i que situava l’Argentina en l’òrbita dels anomenats “països nous”
o “territoris d’assentament recent”, com Austràlia, Canadà o Nova
Zelanda. No obstant això, amb el pas del temps no es van complir
les prediccions a l’Argentina –formulades per Adam Smith i Karl
Marx, entre altres– que diuen que els països amb una proporció ele-
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vada entre terra i treball, juntament amb una manca de mà d’obra abun-
dant, desenvoluparan economies capitalistes dinàmiques i polítiques
democràtiques liberals.
La caiguda dels mercats internacionals arran de la crisi de 1929, que va cap-
girar el model econòmic agroexportador argentí, va propiciar també l’extensió
del proteccionisme entre les economies del planeta. En aquell context es
va produir el canvi cap a les polítiques d’industrialització mitjançant la subs-
titució d’importacions que va seguir Argentina com també molts altres països
llatinoamericans i d’altres parts del món. Però, a l’Argentina aquest canvi
fou més difícil ja que el nivell de riquesa absoluta que havia permès l’ex-
plotació dels avantatges comparatius proporcionats pels seus recursos agrícoles
i ramaders era més difícil d’emular amb la industrialització, fet que va pro-
duir algunes contradiccions sobre la idoneïtat del transvasament de recursos
d’un sector cap a l’altre. D’altra banda, una vegada es van haver completat
quasi totalment el reemplaçament de les importacions per producció local,
el model d’industrialització va començar a acusar diferents símptomes de
debilitat, entre aquests la poca capacitat de creixement intern amb un mer-
cat tan estret, la dependència excessiva de les importacions de determinats
articles i béns de capital per completar el cicle de producció i les dificultats
per generar exportacions de productes industrials en una quantitat signifi-
cativa. Una conseqüència d’això es va posar en evidència en els desequilibris
de la balança per compte corrent, una situació que es va resoldre mitjançant
el recurs a l’endeutament.
Juntament amb el desenvolupament del model econòmic d’industrialitza-
ció substitutiva, es van produir també una sèrie de transformacions polítiques
i socials que han contribuït en gran manera a configurar les peculiaritats de
l’evolució històrica de l’Argentina. L’Estat va passar a liderar aquell procés
de transformació, i va establir un acomodament d’interessos entre els sec-
tors industrials i la cada vegada més nombrosa classe obrera urbana i industrial
que el mateix procés estava consolidant. Aquell model de formació social
de caire corporatiu, que comunament també s’anomena populisme, va tenir
una plasmació particular a l’Argentina de la mà del peronisme, un movi-
ment polític amb grans connexions sindicals i un fort arrelament social que
ha tingut una importància crucial en el seu futur històric. Així, la societat
argentina va anar adquirint uns nivells salarials i de protecció social signi-
ficatius, a la vegada que s’acostumà a unes pautes de consum major i més
sofisticat. Paral·lelament, també va assumir un grau de consciència sobre el
nivell de vida adquirit i va desenvolupar una capacitat notable de mobilit-
zació per defendre’l. 

Tanmateix, l’observació de l’evolució històrica de l’eco-
nomia argentina des de 1930 fins a l’actualitat mostra que
ha estat plena de nombrosos alts i baixos i, excepte una
etapa esporàdica de bonança econòmica després de la Sego-
na Guerra Mundial, els nivells d’ingrés per habitant, encara
que eren significatius en comparació amb la majoria de
països del seu entorn, s’han allunyat cada vegada més de
la mitjana dels països d’industrialització avançada en què
la població argentina reflectia les seves metes i les seves
aspiracions. Un altre tret significatiu és el creixement nota-
ble de les funcions i de les activitats dutes a terme per
l’Estat, que va esdevenir un territori on els més variats
interessos empresarials i socials pugnaven pels recursos fis-
cals escassos, el resultat dels quals es va traduir amb
freqüència en un creixement descontrolat de la inflació.

D’aquesta manera, l’Argentina va

esdevenir un paradigma on es va

produir la combinació d’un Estat

corporatiu, unes classes altes

rendistes, un empresariat prote-

git i una societat amb forta capa-

citat de mobilització, junt amb

una economia estancada o amb

creixement dèbil, que genera

inflacions descontrolades i recor-

re a un endeutament elevat. 

Amb aquesta situació no era difícil que esclatés el con-
flicte i que aquest tingués també repercussions polítiques.
En el cas argentí es va manifestar de diverses maneres des
de finals dels anys cinquanta i durant els anys seixanta,
encara que particularment fou molt més dramàtic quan
es va produir el creixement, durant els anys setanta, d’al-
guns moviments extremistes d’esquerra que van obtenir
la resposta brutal d’un règim militar ferotgement repres-
sor. Però els governs de les Juntes militars, lluny de posar
ordre a l’economia, van augmentar encara més els pro-
blemes anteriors. Així, quan el 1983 el país va recuperar
la democràcia, es va haver de fer front a la reconstrucció
política i econòmica, tasca ingent davant la qual el Govern
radical de Raúl Alfonsín es va estavellar.  
L’arribada al Govern de Carlos Menem el 1989 es va pro-
duir enmig una conjuntura particular. Després de crisis

Assumpció de Fernando De la Rúa a la Presidència el 12 de desembre de 1999
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polítiques contínues, era la primera vegada en dècades que un
Govern democràtic succeïa pacíficament un altre, fet que suposa-
va una base de legitimitat política considerable per a l’històric partit
peronista. Però havia de fer front a la crisi d’un model econòmic
terminal, les manifestacions més notables de la qual eren la hipe-
rinflació galopant i el voluminós deute extern, sense oblidar que el
sector públic perdia molts diners, les finances estatals havien fet
fallida i hi havia moltes dificultats per créixer. Paral·lelament, en
el context internacional s’havia produït un canvi espectacular amb
la caiguda dels models estatals de la URSS i l’antiga Europa de l’Est,
que va contribuir a l’enaltiment del liberalisme i del capitalisme de
mercat com a pauta única a seguir en tots els països. En definitiva,
aquesta suma de circumstàncies va dur els dirigents argentins a assa-
jar un gir de liberalització capitalista radical, que a la majoria de les
seves línies generals, també s’ha experimentat en altres països lla-
tinoamericans. 
Als ajustaments econòmics per sanejar les finances públiques es
van sumar altres reformes importants, com la liberalització del
comerç i els mercats de capitals, seguit per un ampli programa de
privatitzacions que va incloure importants serveis públics (com l’ai-
gua, el gas, l’electricitat o els transports) i els recursos principals del
país. Encara que potser les peculiaritats del cas argentí siguin l’an-
coratge paritari de la moneda nacional al dòlar mitjançant el
mecanisme de la convertibilitat, a més de la profunditat i la velo-
citat aplicades a aquest procés transformador. 

Amb aquesta política semblava que no

només es volia donar aires nous a una

economia deprimida sinó que es prete-

nia donar un gran salt cap endavant, com

si es volgués recuperar una posició que

es correspongués amb els mitificats

temps gloriosos del passat, que d’algu-

na manera va contagiar una sensació

d’eufòria econòmica i en bona manera

consumista a la societat argentina.

De fet, amb la política econòmica executada per l’equip de Domin-
go Cavallo, la inflació fou domesticada i l’economia va créixer
de forma espectacular a nivells superiors al 5% entre el 1991 i el
1997, amb l’excepció de la punxada que va provocar el 1995 la
crisi mexicana. Les privatitzacions, a més de produir una millora
notable dels serveis per als usuaris, van significar la detenció d’u-
na part de la sagnia que patien les finances públiques i també algun
ingrés, encara que amb freqüència també es van efectuar mitjançant

mecanismes de bescanvi de deute per actius. Finalment, la paritat
amb el dòlar va aportar estabilitat al sistema financer i va tornar
també la confiança als inversors i els estalviadors, que es va traduir
tant en una reestructuració del sistema bancari com en unes empen-
tes renovades en el mercat de capitals i en l’ambient dels negocis
en general.
No obstant això, el model presentava algunes debilitats rellevants
que el feien vulnerable. Les importacions creixien a un ritme més
gran que les exportacions, mentre que aquestes últimes es van tro-
bar amb una nova dificultat derivada de la pèrdua de competitivitat
per la revaluació creixent del peso, arrossegat per l’alça del dòlar
enfront de la resta de monedes. Això va provocar que el dèficit
comercial esdevingués estructural i contribuís a augmentar el dèfi-
cit de la balança de pagaments, severament condicionat pels
pagaments del deute extern i l’augment dels pagaments per serveis.
Entre aquests últims van créixer notablement els pagaments de
llicències, beneficis i interessos dels préstecs de les empreses. A més,
durant l’eufòria de la bonança econòmica i a causa de la fortalesa
internacional del peso van créixer excepcionalment altres despe-
ses corrents, com les derivades del turisme dels argentins a l’exterior.
Per un temps, totes aquestes circumstàncies van poder ser pal·lia-
des en bona part per l’entrada de capitals de les inversions exteriors,
que foren abundants durant el procés de privatitzacions i també
per la nombrosa venda d’empreses privades. Però aquest recurs
és vàlid excepcionalment i mentre hagi actius per vendre, des-
prés només resta la possibilitat d’ajustar-se o tornar a
l’endeutament. D’altra banda, davant la debilitat continuada
d’un sistema fiscal que proporcionalment recapta poc i es carac-
teritza per una evasió elevada, també es va recórrer constantment
a un nou endeutament. D’aquesta manera, el país es va veure
embolicat una altra vegada en l’espiral del deute, que a més havia
crescut molt també per part del sector privat. Però en aquesta
ocasió es van afegir altres factors de risc que van proporcionar
major vulnerabilitat a l’economia argentina, com fou el cas de
les incerteses sobre l’estancament de l’economia internacional i
la inestabilitat dels mercats financers internacionals.

La crisi es precipita El mecanisme de la convertibilitat havia
sofert un primer xoc extern molt sever el 1995, arran de la crisi
d’incertesa que va provocar la devaluació mexicana als mercats
internacionals. Les conseqüències a l’Argentina foren, d’una ban-
da, la fugida de capitals i, de l’altra, un augment de les dificultats
per accedir als inversors exteriors i al crèdit internacional. També
va coincidir amb un temps d’eleccions presidencials i la converti-
bilitat era una de les millors bases de govern que Menem podia
presentar per tractar d’aconseguir la reelecció. En conseqüència,
l’aposta renovada per la paritat monetària fou òbvia i va esdevenir
un dogma, malgrat que ja havien aparegut els primers símptomes
de la caiguda de la competitivitat de la indústria argentina. 
El procés de dolarització formal de l’economia va seguir el seu curs
i va arribar a manifestar-se en les pràctiques més quotidianes, com
els contractes entre particulars per llogar un habitatge. També als
bancs els dipòsits en dòlars eren majoritaris a mitjan anys noranta
i la tendència augmentava. Aquesta situació transferia la vulnera-
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bilitat al sistema bancari i, per tant, el Govern va autoritzar la com-
pra de bancs nacionals per entitats estrangeres, seguint la pauta
anterior mantinguda amb els serveis públics. Diversos especialistes
suggereixen que l’estratègia oficial es va recolzar en la suposada
incertesa que la presència de grans bancs internacionals conferiria
una estabilitat més forta al sistema, ja que les cases mare no per-
metrien que les sucursals fessin fallida davant una eventual retirada
massiva de fons o un augment excepcional dels impagats. 

Mitjançant la paritat monetària i la des-

nacionalització del sistema bancari, el

Govern argentí renunciava a un instru-

ment molt important de política

econòmica i també desnaturalitzava el

sistema financer però, com a contra-

partida, amb aquest doble ancoratge

confiava en externalitzar alguns factors

de risc del país.

Hi havia encara un tercer, l’anomenat risc-país, que reflecteix l’ac-
titud dels mercats davant la capacitat d’un Govern per fer front als
seus deutes, un tema que fou molt més difícil de manejar i que aca-

baria esdevenint un calvari per al Govern argentí. El deute extern
del país es va reduir inicialment gràcies a les operacions de priva-
tització mitjançant el bescanvi d’actius per títols de deute. Però
amb el temps el deute va tornar a créixer arran de les reconversions
del deute bancari per bons de llarg termini, seguint els termes del
Pla Brady. Mentrestant, bona part dels inversors estrangers que van
adquirir empreses privatitzades i altres empreses nacionals es van
endeutar per finançar les operacions d’entrada i els plans d’expan-
sió. En definitiva, es va acabar reproduint  el cercle viciós del deute
i van augmentar els riscos d’insolvència, com va quedar ben reflec-
tit en la pujada incessant de la valoració del risc-país els darrers
mesos, que a més pressionava els tipus d’interès a l’alça.
Per la seva part, la capacitat del país per generar divises va roman-
dre limitada pels factors estructurals esmentats abans, als quals
s’havia d’afegir els impactes externs de l’evolució de l’economia
internacional. Les exportacions argentines de major envergadu-
ra continuaven sent productes primaris, els preus dels quals estan
molt lligats al cicle conjuntural internacional, que els darrers anys
no fou favorable. A més a més, a principis de 1999 es va devaluar
la moneda del Brasil, un dels seus compradors principals, i l’eco-
nomia internacional va començar a mostrar senyals de cansament
a finals de l’any 2000, fet que va afegir un nou factor pertorbador
als comptes exteriors d’Argentina. Aquesta combinació de fac-
tors interns i externs va tenir conseqüències en l’estancament
econòmic, que es va convertir en recessió continuada durant més
de tres anys, i en l’augment en paral·lel de la taxa d’atur.
Mentrestant, s’havia produït un canvi de Govern a finals de 1999,
després de la victòria electoral del president Fernando De la Rúa
al capdavant de l’Alianza, una coalició entre el Partido Radical i
el Frepaso. Aquest canvi era en bona mesura una expressió de la

CEPAL
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voluntat de canvi entre la ciutadania, ja que es va estendre la sen-
sació que els peronistes havien cremat una llarga etapa de govern
amb els dos mandats consecutius de Menem, a qui l’ordenament
legal li impedia concórrer a la reelecció. Així, el nou Govern va
començar el seu camí amb una conjuntura econòmica desfavora-
ble i en la qual s’acumulaven les demandes socials insatisfetes. 

Però davant la crisi, en lloc d’articular

una política amb objectius clars i una

cohesió marcada, es va posar en evidèn-

cia l’heterogeneïtat de posicions presents

dins del Govern i també les carències del

lideratge del president De la Rúa.

La necessitat d’un ajustament econòmic mitjançant una reduc-
ció severa de la despesa pública va esdevenir una tasca
impostergable, però la seva aplicació va suposar molts malde-
caps per al Govern. Un exemple d’això fou les rebaixes dels

sous dels funcionaris, els quals es van bolcar en manifestacions
populars contra la política econòmica del Govern. Alguna cosa
similar va passar quan el Govern va intentar retallar part de les
despeses en educació, i va demanar, concretament, augments
de les quotes pagades pels estudiants universitaris. I després hi
havia les discrepàncies amb els dèficits de les hisendes provin-
cials, que gaudien de gran autonomia i en bona part estaven
governades per l’oposició peronista.
El resultat fou que les crisis polítiques amb dimissions contí-
nues –entre aquestes la del líder del Frepaso, Chacho Álvarez–
van tenir lloc al mateix temps que les crisis econòmiques, i van
entrar així en una espiral de retroalimentació mútua. L’últim
recurs desesperat del president De la Rúa fou cridar novament
Domingo Cavallo perquè es fes càrrec de l’economia nacional
a finals de l’any 2000. Després d’un any infructuós lluitant per
restablir uns equilibris tan precaris, ambdós dirigents van dimi-
tir després del resultat conegut del fracàs de les negociacions
amb l’FMI per salvar el cessament de pagaments, junt amb la
instauració del corralito financer per tallar la sagnia de la fugi-
da de capitals i evitar la fallida definitiva del sistema financer.
Foren decisions extremes per aturar una crisi terminal que, al
capdavall, va acabar amb el Govern de l’Alianza.  


