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OLTES gracies, amic Caries, per la teva introducci6 plena d'afecte i de

in
generositat. Es per a mi un plaer estar aqui, a la secci6 d'Economia de la

Societat Catalana d'Estudis Juridics, Economics i Socials, en l'ambit fi-

sic d'aquesta casa que to tant qualitat historica i tanta trascendencia des del

punt de vista de la nostra cultura.

El tema que anem a veure avui es, corn notaran per 1'enunciat de les invitations,

molt ampli, i ho 8s expressament, es a dir, s'ha buscat que dintre del titol tal i

com esta plantejat s'hi puguin incloure aquells aspectes que semblin mes

adients, m@s interessants. Aleshores es fa obligada una tria per part meva; aixi el

plantejament que penso fer cl'aquesta conferencia es el seguent:

En primer hoc parlara de la situaci6 economica mundial tal corn es veu a curt i

mit termini. En el marc dels problemes que presenta aquesta situaci6 economi-

ca international, veurem tres tipus de reactions, tres tipus de plantejaments

enfront de la problematica existent: per una banda el que en podriem dir reac-

ci6 global de marxa, d'anada cap a un nou ordre economic internacional. Veu-

rem un segon camp de problemes molt important, que es el que fa referencia

al sistema monetari internacional i la seva adaptaci6 i evoluci6 en el contexte de

la situacio economica internacional d'aquests moments. I en especial veurem

que vol dir el reciclatge, quin paper ha de jugar i quins son els seus problemes.

Finalment, en una molt breu pinzellada, perque crec que pot completar bastant

el que penso dir, els parlare breument de 1'evoluci6 del pensament sobre el des-

envolupament economic internacional, sobretot corn es viu en aquests moments

dins del Banc Mundial, que ^ s possiblement la institucio mes important dedica-

da a aquestes tasques des d'un punt de vista operatiu. Anem, doncs, amb el pri-

mer aspecte :

La situaci6 economica internacional

Com saben, la situacio economica internacional esta caracteritzada per uns frets
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fonamentals. Jo en vull destacar quatre i vull fer uns breus comentaris sobre ca-
dascun d'ells i projectar-los al mig termini, entenent per mig termini el periode
fins a I'any 84-85. El baix creixement econdmic ha estat un dels elements mes
importants que ha caracteritzat la decada dels anys 70. En el periode 74-79,
els palsos industrials han crescut a una taxa del 2,7% anyal com a promig, en-
front d'un promig del 4,7% a I'any en el periode 62-72.

Els paisos en vies de desenvolupament , pel seu canto , han tingut una taxa de
creixement mes prop de les que eren tradicionals despres de la Segona Guerra
Mundial, pero com veuran despres, aixa ha estat aconseguit amb un alt preu en
termes d'endeutament.

Que podem esperar de creixement per I'any 81 i pel mig termini ? Per I'any 81,
les perspectives de creixement pels paisos industrialitzats s'estima que seran del
1,2% i aproximadament del 1,1% a I'any 80. Com a promig 80-81, el creixe-
ment sera Ileugerament superior al 1%. En I'any 80, en el qual ens trobem ara,
el creixement es veu molt fortament afectat per la recessio americana i per ta-
xes tambe negatives de creixement a Anglaterra i al Canada. A I'any 81, s'espera
que 1'economia nord-americana es refaci bastant, pero aleshores s'esperen crei-
xements febles dels paisos europeus i desenvolupats. Per tant tenim dos anys se-
guits d'un creixement molt fluix.

En quant als paisos en vies de desenvolupament , llurs taxes de creixement del
80 i 81 continuaran sent aproximadament del 50%, o sigui la taxa dels quatre o
cinc ultims anys, que es un punt per sota de la tendencia de la posguerra, pero,
malauradament , aixa sera aconseguit mitjancant un creixement important de
1'endeutament d'aquests paisos.

En aquest moment , les perspectives de creixement a mig termini , es a dir , fins al
83-84, no son optimistes i es mouen al voltant del 3% anyal pets paisos indus-
trialitzats , la qual cosa , evidentment , vol dir que es mes baix que el 4,7 del pe-
riode 1962-72 i adhuc que el 4 , 4 de promig del periode de 1976 al 1979.

Perque creiem nosaltres -almenys des de Washington - que aquest mig termini
estara caracteritzat per aquests creixements febles ? En primer Iloc, perque la
situacio dels grans paisos exportadors de petroli ha variat sustancialment en re-
lacio a la segona meitat dels anys 70 . La seva capacitat d'absorcio es en aquests
moments mes petita . Hi ha problemes d'infraestructura i adhuc de planteja-
ments socials ; hi ha tambe la guerra molt lamentable entre Irak i Iran, que evi-
dentment exerceix almenys de moment un efecte depriment . Aquesta menor
capacitat d'absorcio dels paisos petrolers es traduira en un menor dinamisme
del comers internacional . Aquest comers que havia crescut en els anys daurats
cap un 9 i un 10% al any en termes reals, ha estat creixent a la segona meitat
dels anys 70 al 5% en termes reals i el 80 i 81 creixera nomes un 3%. L' esperan-
ca que arribi un altre cop a la cota del 5 corresponent a la segona meitat dels
anys 70 es pera ara l'objectiu que sembla mes realista d'assolir.

Si el comers internacional , per aquest efecte de menor capacitat d'absorcio dell
paisos petrolers , no pot ser un agent dinamitzador , aleshores ens trobem que els
paisos industrials 1'6nic element d'aquest tipus important que hi pot haver es la
demanda interior . Pero aqui notem una persistencia molt forta de les tendPn-
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cies inflacionaries, i aixo fa que no es pugui pensar, almenys d'una manera ra-

cional excepte que hi hagi canvis i transtorns fonamentals del pensament econd-
mic, amb una expansio de la demanda interior. Mentre hi hagi taxes elevades
d'inflacio, ni Alemanya, ni el Jap6 ni els Estats Units, que son els paisos que
tenen la major forta en aquest camp , estan disposats a reemprendre una dina-
mitzaci6 de la seva economia. Un exemple el tenen en factual situacio d'Estats
Units, on les autoritats americanes estan fent tot el possible per tallar la reacti-
vacio que sembla que ja comenra, perque creuen que les expectatives inflaccio-
naries no han estat encara degudament controlades.

Crec que tambe hi haura un altre element fonamental que fara que el creixe-
ment a mig termini sigui feble i aixo es el descuit en que s'ha trobat la inversio
en els ultims anys, en uns paisos mes que en altres, peril aquest ha estat un ele-
ment descuidat fonamentalment en aquest periode de dificultats econdmiques.
La productivitat, per la seva banda, tambe ha mostrar signer inequivocs d'una
debilitat coyuntural . Per tant , el sortir d 'aquesta situacio portara necessaria-
ment un augment important de la inversi6 , que sera destinada fonamentalment
a energia i altres camps bastant basics, amb una relacio capital -producte molt
alta i per tant , amb una capacitat reduida de generar creixement i Ilocs
treball.

Per la seva banda , la capacitat de creixement dels paisos en vies de desenvolupa-
ment que no exporten petroli depen fonamentalment de llur capacitat exporta-
dora , i aquesta es veura afectada d'una manera molt forta per les baixes taxes
de creixement dels paisos industrialitzats . De manera que estem en un cercle
tancat on realment no es veu de veritat cap element que pugui ser extraordina-
riament dinamitzador de la situacio econdmica actual . Per tant , a mig termini,
cal pensar que totes les dades apumten cap a un creixement baix, el qual no
vol dir un plantejament inutil. Cal pensar que si en aquests anys de creixement
moderat es produeixen els ajustaments econdmics en els sectors que calgui i de
la manera adequada , es poden polar les bases perque a la segona meitat dels
anys 80 es pugui tornar a tenir un creixement econbmic mes adient i mes dina-
mic.

El segon punt fonamental de la situacio econbmica en el moment actual i en els

anys 70 ha estat la inflaci6. Aquesta inflaci6 ha estat molt important, i real-

ment a l'any 80 i a l'any 81 s'esta anant , en els palsos industrialitzats, a unes

cotes del 9 i 10% de promig , i en els palsos en vies de desenvolupament per so-

bre del 200%. Com ja els he dit abans, aquesta inflacio s'ha constituit com a
punt clau de la Iluita dels paisos industrialitzats ; encara que sembli per a molts

que el que hauria de ser el punt focal es la col • locaci6 i I'atur , el constitueix la
inflaci6. Es dificil saber que passara amb la inflaci6 a mig termini , perb hi ha

uns quints elements que es poden manipular per veure quines podrien ser les

perspectives en aquest camp.

Per una Banda esta un element taut poc fiable i tant poc susceptible de predic-
cio com es el mercat internacional del petroli, en el que no sabem que pot pas-
sar. Un altre element fonamental es la major o nienor conscienciacio col•lectiva
en relaci6 amb el problems cle l'ajustament. Suposant que hi hagi una voluntat
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politica per ajustar les economies a les noves dades de la situaci6 internacional.

la major o menor conscienciaci6 de les forces socials es un element determinant

en les prediccions inflacionaries del mit termini.

Finalment, el tercer element que jo citaria com a basic seria la capacitat i agili-

tat que sapiga imprimir-se a les economies per a generar recursos. Aixb sempre
es important , pero ho es mes encara en un moment en que la necessitat d'adap-
tacions i de desplacaments dels factors productius sbn substancials. Es un mo-
ment de transformaci6 profunda de les estructures econbmiques. Aixb fa que
la capacitat, agilitat i flexibilitat per a produir aquestes adaptacions sigui, na-
turalment, un element important en la predicci6 de les taxes inflacionaries al
mig termini.

No sembla que tot aixb es combinara de tal manera que es puguin aconseguir
disminucions espectaculars de les taxes d'inflaci6. El que nosaltres a Washing-
ton estem ara pensant es que si tot funciona mitjanament be, es a dir, si no hi
ha situacions catastrbfiques en el mercat del petroli, si hi ha un minim accepta-
ble de conscienciacio col•lectiva i tambe un minim d'agditzaci6 de 1'economia,
es pot obtenir una gradual disminuci6 de la inflacib a mig termini, pero bastant
gradual i lleugera. D'altres pensen que no sera possible, ja que les tensions infla-
cionaries s'han arrelat en les mentalitats, i en el funcionament economic, de ma-
nera que sera molt dificil disminuir de forma significativa l'inflaci6. Be, jo m'in-
clino a pensar que si, com els he dit, funcionen minimament be els elements ba-
sics, es pot obtenir una certa disminucio significativa de la inflacib, pero lleuge-
ra i a mig termini, ja que hauria d'haver-hi un joc de forces molt adient perque
arribessim a aconseguir taxes d'inflaci6 com eren les dels anys 60.

El tercer element fonamental de la situacio es l'atur, que es francament greu i
del que cal dir que les forces de mig termini juguen contra la soluci6 d'aquest
problema. No solament perque tota la inversi6 projectada, sobretot en el camp
energetic, que es pensa que pot arribar a ser d'un 3% del Producte Nacional
Brut dels paisos industrials, es una inversi6 molt poc creadora de flocs de tre-
ball, sing perque la resta d'inversi6 sera, segurament, molt racionalitzada de
cara a 1'aprofitament maxim del capital, i jo crec que tambe perque 1'evoluci6
tecnolbgica d'aquest moment juga, decididament, en contra del treball. Aixo
vol dir que les tecniques d'automoci6, de computaci6, 1'electr6nica, etc. estan
plantejant uns fenbmens absolutament increibles d'automaci6 que fan que fa-
briques que abans treballaven amb mil obrers puguin funcionar, ara, amb cin-
quanta obrers.

Tot esta automatitzat i robotitzat i funciona amb un grau d'eficiencia mes gran
que ara. Aquest es un problema molt greu i jo crec que l'iunica resposta que pot
solucionar el problema es 1'agilitzaci6 maxima de tots els mecanismes econo-
mics.

Finalment, el quart element fonamental de 1'actual crisi economica internacio-
nal sbn els desequilibris del sector exterior. Aquests desequilibris presenten des

de l'any 73-74 un tipus d'evoluci6 ciclica que vindria a ser el segiient: fort im-

pacte dels preus del petroli, desequilibris globals de magnituds molt espectacu-

lars, i fase d'ajust en els anys segtients. Aquesta fase d'ajust ha estat particular-

ment rapida en els anys 70, pero es dificil pensar que sigui tan rapida als anys
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80. En el termini de la perspectiva 84-85 que ens hem plantejat, els mateixos
elements que els he mencionat , es a dir , la incapacitat d'absorci6 dels paisos
petrolers , 1'acumulaci6 del deute tan important que s'ha produit en els paisos
en vies de desenvolupament , la major debilitat de les economies de cara a
1'ajust , etc., fan pensar que sigui diffcil el que el retorn a un major equilibri,ja
que no a un equilibri total , es produeixi de manera tan rapida o relativament
rapida com als anys 70.

Estem doncs , en una situaci6 internacional que heredem dels anys 70 s amb
unes caracterfstiques que corn he dit son creixement debit, inflacio, atur i des-
equilibris del sector exterior , en una projeccio a mig termini , aquests elements
no presenten sfmptomes de, canvis substancials . Ofereixen una sfmptomologia,
diguem-ho aixf , d'una millora progressiva i gradual , pero que comportara una
debilitat encara substancial en els plantejaments de base.

Enfront d 'aquesta situaci6 , quines son les linies d 'atac ? Quines son les linies de
convergencia de pensadors , politics , teorics, etc., cara a la solucio d'aquests
problemes? Evidentment se'n podrien trobar moltes de linies d ' atac , moltes 1f-
nies d'actuacio , peril jo el que he fet, com he dit al comencament , es triar aque-
Iles que em semblen mes importants.

La primera d'aquestes mess importants que he triat , es el que jo en dic la marxa
cap el nou ordre economic international , es a dir , el plantejament global que
diu: les cosec en aquest moment no funcionen , el sistema de Bretton Woods no
serveix , i per tant , en el que hem de pensar es en una nova estructura economi-
ca mundial . Quina ha de ser aquesta nova estructura ? I aquf, el que potser po-
drfem fer es un repas rapid. ja que el temps no d6na mes de sf, de les principals
linies de pensament i d'acci6 que es dirigeixen cap el plantejament d'un nou
ordre economic internacional. Si imaginem una lfnia d'atac , un exe rcit , comen-
cem per 1'ala de la dreta . Aquesta esta formada per una barreja molt nombrosa
de neoclassics , de liberals, i del que podria ser 1'estructura basica de les institu-
cions existents . En aquesta ala dreta hi estarien la Comissi6 Trilateral, l'Atlantic
Institute for International Affairs de Paris , el Council on Foreign Relations de
New York, l'Overseas Development Council de Washington. Tots ells centres de
recerca vinculats clarament amb el pensament neoclassic i liberal.

El plantejament de tots aquests centres d'estudis es, fonamentalment , el con-
venciment de que l'actual sistema economic international es 1'adequat, i que
I'unic que es necessari es una adaptaci6 seriosa . Aquesta no ha de voler necessa-
riament dir la correccio d'eelements del sistema o la seva reestructuraci6, sing
que per a molts dels partidaris d'aquest enfoc, el que cal en molts casos es fer
que el sistema funcioni mes lliurement , sense entrebancs , mes d 'acord amb la
seva puresa estructural . Aixo vol dir, mes d'una vegada , l'accentuacio precisa-
ment de les caracterfstiques que estan a la base del sistema , com per exemple la
Ilibertat del moviment de capitals i de ma d 'obra , llibertat de moviment comer-
cial, etc. Aquesta tendesncia no pot rebutjar, com es normal a l'acabar el segle
XX, les intervencions governamentals , pero considera que aquesta accio publica
ha d'anar sobretot destinada a reforcar el funcionament lliure i competitiu de
les forces del mercat, a les que es veu corn el determinant mes important de 1'e-
ficacia del sistema . Aquest corrent no descarta 1'ajuda economica de tipus con-
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cessional, pero jutja que el medi mes important pel desenvolupament economic
ha de venir del propi esforc, reflectit en unes taxes adequades d'estalvi.

L'ala esquerra d'aquesta marxa cap el nou ordre econdmic internacional esta

constitu'ida pels pensadors i politics de formaci6 o creenca marxista. El punt

central d'aquest corrent es la consideraci6 que l'actual ordre economic inter-

nacional es el resultat del mode de producci6 capitalista . De la mateixa manera

que aquest porta, dintre dels paisos en els quals predomina aquest sistema, a

una divisi6 i enfrontament de classes amb 1'explotaci6 de les unes per les altres,

el mateix passa , segons aquest punt de vista , a nivell internacional . Aixi, doncs,

uns paisos s6n objecte d'explotaci6 pels altres . El que cal, segons aquests pensa-

dors, ens arribar a la transformaci6 dels modes de producci6 a nivell nacional

perque aixo mateix es reflecteixi en l'ordre internacional . Segons molts dels

pensadors d'aquest grup, aixo ha de venir donat per plantejaments des de la pe-

riferia, es a dir , fent els paisos en vies de desenvolupament us dels seus recursos

fonamentals que s6n les materies primes. Altres pensadors creuen que la crisi ha

de provenir del centre, es a dir, dels propis paisos capitalistes.

Aquest punt de vista marxista to una traducci6 politica pels representants dels

paisos comunistes en els forums internacionals que comporta els seguents ele-

ments entre altres : primer , els problemes basics del mon es deuen a les tenden-

cies imperialistes i explotadores derivades del model capitalista . Segon : aquest

ha de ser canviat i aixd s'ha d'obtenir mitjancant el control de les empreses mul-
tinacionals, la mobilitzaci6 i l'us mes efectiu dels recursos interns i la democra-

titzaci6 dell mecanismes de control de les organitzacions internacionals.de ma-
nera que s 'assegurin els drets i la participaci6 en pla d 'igualtat de tots els palsos
en aquestes institutions . Tercer : els paisos socialistes no s6n responsables de
l'actual estat de coses i no tenen, per tant , la responsabilitat d'ajudar als paisos
pobres corn tenen els palsos capitalistes com a culpables que en s6n. Amb la
confrontaci6 de blocs en el si dels organismes internacionals , aquesta posici6

es tradueix en una actitud de recolzament sistematic dels paisos en vies de des-
envolupament quan es tracta de Iluitar per una major igualtat , i de replegament

silenci6s i discret quan del que es tracta es de fixar objectius d'ajuda financera

cap als paisos mes pobres.

Hi ha un tercer component d'aquesta marxa cap al nou ordre econdmic interna-

cional que estaria constitult pel que podriem dir-ne els internacionalistes i els
social-d em6crates . Aquest es un grup molt interessant de pensadors i politics

que dintre de l'esquema que hem seguit fins ara podriem considerar com de

centre-esquerra. En aquest camp podem situar-hi el fam6s Club de Roma i la
seva obra col•lectiva d'estructuraci6 del nou ordre international, de la que va
ser coordinador el prestigi6s economista holandes Jan Tinbergen. L'Institut
d'Estudis pel Desenvolupament de la Universitat anglesa de Sussex ha donat

tambe membres molt importants en aquest grup , i que han tingut actuacions
destacades a la familia de les Nacions Unides i particularment a la O.I.T. Pero

el component mes important que reflecteix aquesta tendencia del pensament

que hem dit internacionalista i social-democrata es sense dubte el Rapport
Brandt, que ha sortit fa molt pots meson. Aquesta obra es el resultat dels tre-
balls d'una comissi6 de politics i homes publics dirigida per I'ex-canciller alema-
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ny Brandt, un dels social A emocrates mes notoris del moment . Aquesta comis-
si6 va ser creada cone a resultat d'una iniciativa del senyor McNamara, President
del Banc Mundial . Els punts mess importants del pensament englobat en aquesta
tende ncia s6n ben importa :nts: d'una part la consideraci6 que 1'evoluci6 cap
un nou ordre economic internacional no es pot fer ni segons la visi6 de simple
perfeccionament de l'actual , corn preconitzen els neoclassics i liberals, ni segons
les tactiques de lluita , enfrontament i revoluci6 que demanen els marxistes. El
que cal , segons aquests politics i pensadors , es una acci6 decidida i conscient so-
bre el sistema per treure 'n les contradiccions , establir-hi mes just fcia i fomentar-
hi decididament el desenvolupament . La base d'aquest esforc ha de ser la con-
cepci6 d'una economia mundial muntada sobre la interrelaci6 i ]a interdepen-
dencia . Aquestes no solament s6n inevitables , sin6 tambe necessaries ; ara bd,
aquesta interdependencia no ha de ser entesa corn a joc lliure de les forces del
mercat , sin6 corn a detonador de quelcom mes basic: la solidaritat . Aquesta
s'ha de traduir en dues preocupacions : per una banda , la recerca d 'una major
igualtat i simetria en les relacions internacionals , i per l 'altra , la necessitat d'in-
corporar els fluxes de transmissi6 de recursos reals entre ell paisos corn un in-
gredient fonamental del nou ordre economic internacional.

El punt de vista que estern descrivint representa , doncs , el reconeixement dels
paisos industrials de que el nou ordre economic internacional ha de cercar la
justfcia i el desenvolupament mitjancant un cert desequilibri en el funciona-
ment de ]'actual sistema a favor dels paisos en vies de desenvoluparnent. Es corn
si diguessim que per introduir justfcia en el tractament de dues coses desiguals
cal injectar-hi una certa dosi de desigualtat en sentit contrari . I per fer aixo, el
Rapport Brandt no en to prou amb fer una crida a la solidaritat in en esgrimir
els arguments de la guerra i de la destrucci6 que poden resultar d'uma manca de
sensibilitat per aquests temes , sin6 que proposa , tambe , coses tan interessants
corn taxes especffiques . sobre , per exemple, el Producte Nacional Brut, el co-
merc internacional , les despeses militars , etc., per augmentar els fluxes de recur-
sos cap als palsos pobres.

Finalment tindrfem 1'ala que en podrfem dir "tercermondista", una ala que ha
estat reflectida amb el que s'ha vingut a dir el F6rum del Tercer M6n, que es
una coordinadora , d'una estructura molt flexible i no institucionalitzada, de
pensadors i politics que pertanyen a la UNCTAD , CEPAL, Institut de la ONU
per la Planificaci6 del Desenvolupament, etc.

A nivell politic , la forra d'aquesta agrupaci6 s'ha manifestat sobre tot en el
Grup Dels 77 , que ve a ser l'agrupaci6 dels palsos en vies de desenvolupament
per 1'assoliment de les seves linalitats economiques . Aquest grup to mes prestigi
i mess forga que el Grup de Paisos no Alineats , que td mes un caire politic i esta
molt mess radicalitzat.

El punt de vista dell autors tercermondistes es el de que cal introduir un nou
sistema economic internacional , ja que ]'actual no es aprofitable . Hi ha un
rebuig d'aquest sistema , i per tant no es tracta ni de millorar-lo ni de depurar-lo
(corn volen els neoclassics), ni es tracta de netejar-lo dels seus elements contra-
dictoris (corn volen ell social-dembcrates ), sin6 de buscar un nou sistema guiat
pels principis d'igualtat i de justfcia . Aquest sistema ha de venir a travels d'una
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acci6 decidida que introdueixi les desigualtats inverses, d s a dir, les desigualtats
a favor dels paisos en vies de desenvolupament , a base d'avantatges especials en
el terreny comercial i a base de transferencies masives de recursos financers cap
aquesta zona del mon.

Per aconseguir totes aquestes conquestes, els tercermondistes cerquen incre-
mentar tant com sigui possible el seu pes a factual estructura institucional del
m6n -Fons Monetari Internacional , Banc Mundial - i crear unes noves institu-
cions on d'entrada puguin tenir una forca superior a la dels palsos industrials.
Altres elements importants d'aquest pensament s6n les garanties pels preus de
les materies primers , la creaci6 de tecnologia adequada als paisos en vies de des-
envolupament i l'establiment d'un vincle entre la creaci6 dels drets especials de
gir del Fons Monetari Internacional i 1'ajut pel desenvolupament.

Tenim, doncs, una reaci6 global, amb barreja de pensadors i politics, que esta
constituida per una marxa cap un nou ordre economic internacional. Se sent
la necessitat de plantejar un nou ordre economic internacional i hi ha uns cor-
rents, que van des de la dreta (els neoclassics i els liberals) fins a 1'esquerra (els
marxistes) passant per dos que es troben al mig: els internacionalistes i els social-
dembcrates, amb la seva obra maxima que es el Raport Brandt, i els tercermon-
distes que els podem situar entre els social-dem6crates i els marxistes (es mouen
en aquest terreny, moltes vegades acostant-se mes als internacionalistes i d'altres
acostant-se mes als marxistes).

Passem ara a un altre camp de problemes, que es el que fa referencia al Sistema
Monetari Internacional i la seva adaptaci6 en el context de la situaci6 econbmi-
ca internacional. En els anys 50 i 60 es produeixen una serie de fenbmens que
invaliden aquest sistema. Un d'ells deriva del propi exit del sistema, es a dir, el
repartiment de poder econ6mic i fins a cert punt politic; un altre es la descolo-
nitzaci6, i finalment l'aparici6 com a problema fonamental, dintre de les preo-
cupacions del m6n, del desenvolupament.

Aleshores, aixo fa que aquest sistema es trobi a finals dels anys 60 comencament
dell 70 funcionant dificilment, entrant en un periode de crisis importants que
aboquen a l'any 71 amb el trencament del lligam entre l'or i el dblar, i el 72-73
amb una generalitzaci6 de la flotaci6 de les monedes.

Ara be, 1'element mes important que esta determinant en aquest moment el cai-
re que esta prenent el Sistema Monetari Internacional i que esta, en certa mane-
ra, retardant el restabliment d'un sistema semblant al de Bretton Woods. S6n
els grans desequilibris dels balances de pagaments. Aixb ha portat a primer pla
de l'actualitat el problema del que vost@s han sentit a parlar sens dubte molt,
del reciclatge, es a dir, la necessitat de que s'estableixi, a nivell internacional, un
sistema de circulaci6 financiera des dels paisos superhabitaris fins als paisos de-
ficitaris amb la suficient intensitat, flexibilitat i encert de canalitzaci6 que pugui
mantenir un minim necessari de desenvolupament i de creixement economics.

L'aparici6 del reciclatge to moltes implicacions tecniques i sobre el pensament
economic sobre les quals no m'hi puc extendre, perb de les que m'agradaria des-
tacar-ne alguna. En primer lloc la concepci6 que el m6n actual, a diferncia del
m6n de Bretton Woods, es un m6n en desequilibri com a situaci6 base. Aixi
com el sistema de Bretton Woods partia de la base que 1'equilibri de les ba-

146



lances de Pagaments es la situaci6 normal i general i les desviacions solen ser
culpa dels paisos , que han de fer un pla d 'estabilitzaci6 per tornar a restablir
l'armonia , el reciclatge en I'actual concepci6 dels desequilibris internacionals ve
a ser el reconeixement de que la situaci6 de desequilibri es important , es intensa
i es la situaci6 mes generaiitzada . Aixi el que s'ha de fer davant d'aixo es un es-
forc internacional de reciclatge de molts paisos queja no tenen en les seves mans,
la possibilitat d'adaptar -se als nous desequilibris . Pei seu propi esforc una altra
implicaci6 important quail es parle de reciclatge es la nova dimensi6 del cicle
economic . Tota la filosofia de Bretton Woods s'ha basat en cicles curts , de tres
anys normalment , que era el termini pel qual es deixaven els diners del Forts, i
es creia que els paisos podien restablir el seu equilibri econbmic. El reciclatge,
en 1'enfoc actual , significa el reconeixement de que els cicles s'han allargat, i el
retorn a 1'equilibri es una tasca molt mes a mig i llarg termini.
Per altra banca , el reciclatge en el mig termini que se 'ns acosta , es a dir, en
aquest mig termini de creixement feble que ja hem caractertizat abans , en aquest
mig termini en el qual , per tant , el reciclatge es monta com a pera basica per
que el que aquest reciclatge sigui compartit mes igualitariament per la banca,
pel paisos i pels organismes internacionals . Aixi com el dels anys 70 ha estat so-
bretot en mans de la banca, no es veu ara possibilitats que aixo es reproduei-
xi, perqu@ la banca to un nivell d'endeutement molt important , molt concentrat
en alguns paisos , i la situaci6 i el sentiment de risc de la banca es , en alguns ca-
sos, molt elevada . Per tant , tenim com a peca fonamental en aquest moments,
en el camp del sistema monetari internacional, el reciclatge , que vol dir el trans-
vas massiu de recursos dels paisos amb superavit als paisos amb deficit . Aquest
reciclatge no nomes vol dir una tasca quantitativa i operativa , sing que tambe
vol dir , com els acabo d'explicar , una nova concepci6 del proces d'ajust , mes es-
tructural i amb mes responsabilitat per part de la comunitat intemacional i mes
a mig i llarg termini que no pas a curt.

Finalment , deixeu-me que us doni unes pinzellades sobre un altre camp basic
actualment que es el del desenvolupament . El reciclatge necessitara ser comple-
mentat per un augment de l'ajust economic. No hi ha cap altra possibilitat pels
paisos mes pobres entre els paisos en desenvolupament, la capacitat d'endeute-
ment dels quals es molt petit:a; no hi ha cap altra possibilitat -posem per cas els
paisos de la meitat sud de 1 "Africa i de 1'Asia del sud- que pensar que en 1'ajut
economic . Pero en aquest camp tambe s'esta produint un fenomen d'evoluci6
del pensament sobre els desenvolupament , molt perceptible des del Banc
Mundial.

Em permetran que faci una mica d 'historia des dels anys 50. En aquells mo-
ments , el desenvolupament es veu com una tasca fonamental d'inversi6 en els
palsos pobres , sobretot en obres d'infrastructura . Es posen en funcionament el
Banc Mundial i d ' altres regionals . Fs el moment de les grans obres d'infrastruc-
tura , de la fe en 1'infraestructura que permeti posar les bases del creixement.
Als anys 60 , el problema del desenvolupament i de la pobresa s'aguditza i es veu
que el resultat d'aquestes inversions de finals dels anys 40 i 50 produeixen efec-
tes sobre el creixement economic molt lents , i es pensa que cal accelerar el pro-
ces i que cal acostar-se mes a. I'home . En aquesta fase comenca a prestar-se gran

147



atenci6 a camps com la sanitat, el desenvolupament rural -arrelar la gent al
camp donant-li's mes possibilitats de desenvolupament i posant algun tipus d'in-
dustria, etc. Moltes de les inversions del Banc Mundial es desvien des d'aquestes
grans obres d'infraestructura, moltes vegades faraOniques, a les que els acabo de
mencionar. Pero es que ara hem arribat a un punt molt important en els tiltims
anys, que es un apropament total a l'home, es a dir, l'home no solament es des-
tinatari del desenvolupament sinb que tambe es l'instrument per aquest desen-
volupament. La inversi6 que es fa es directament sobre 1'home en camps tals
com els de 1'educaci6, nutrici6, salut, vivenda i aigua i sistemes d'higiene.

S'ha trobat que la relaci6 entre aquestes necessitats basiques i el desenvolupa-
ment es molt elevada i molt rapida. S'ha trobar, en segon lloc, en estudis bas-
tant seriosos, que no es correcte la teoria traditional, en certs temps bastant
arrelada, de que s'ha d'anar a una infrastructura i que quan s'arriba a un cert
grau de renda llavors s'enceten els aspectes socials. Ara es creu que aquests ob-
jectius d'actuaci6 directe sobre els serveis mes en relaci6 a !'home es poden as-
solir, es poden cercar i es poden aconseguir a nivells veritablement baixos de
renda.

Per tant tenim tot un nou mbn que se'ns obre en el desenvolupament, en el qual
passem per unes tecniques molt petites d'actuaci6 sobre camps que estan en re-
laci6 directe amb l'home, camps que incideixen rapidament sobre el seu benes-
tar amb la consideraci6 de que el rendiment economic de 1'actuaci6 sobre aquests
camps es molt miss elevat, significatiu des del punt de vista estadistic i rapid. Ai-
x6 representa per nosaltres en aquests moments, en el Banc Mundial, un repte
importantissim perque hem d'adequar tota 1'estructura de funcionament de la
instituci6 i de prestecs a aquesta nova concepci6, hem de treure una mica la
concepci6 de les grans obres d'infraestructures, i pensar que hem d'actuar a uns
nivells molt mes petits, perb molt importants. Jo els he volgut citar aquest
exemple perque crec que es una de les cores mes significatives que s'estan pro-
duint en el camp del desenvolupament, es a una major conscienciaci6 del desen-
volupament com una responsabilitat social, no com una inversi6.

Be, crec que ja es 1'hora de que acabi i penso que com a sintesi podriem dir

que estem en una situaci6 econdmica international dificil, heredem una situa-

ci6 debilitada dels anys 70, amb un ajust incomplert, que sofreix un fort sotrac

en el 79-80, amb una altra sustancial pujada dels preus del petroli que obliga a

un altre proces d'ajust. Pensem que en aquest moment, 1'ajust, en el millor dels

casos, sera un ajust lent, a mig termini, el que significara que en els pr6xims tres

o quatre anys ens mourem en unes taxes de creixement relativament febles,

amb una problematica d'inflaci6 que es seguira manifestant i que minvara lleu-

gerament, una problematica certament molt seriosa d'atur i un retorn lent a un

major equilibri de les balances de pagaments. Es facil que en aquest context

continui els esforcos per a trobar un nou ordre economic international. Aquests

esforcos s6n , de moment, mes sobre el paper que sobre la practica, perb es inte-

ressant d'anar veient que passa en aquest camp, d'anar observant la marxa

d'aquest exercit que els he descrit. Aixb to molt interes perque ens obliga a re-

flexionar sobre el sistema international com un tot, una reflexi6 sobre el con-

junt, perb, evidentment, ally on sera necessari fer actuations concretes sera en

camps especifics -ja els he citat dos per semblar-me els mes significatius-
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que s6n cis camps del sistema monetari internacional, on la tasca dels proxims
anys es el reciclatge, i l'ajuda al desenvolupament, que ha d'augmentar en mag-
nitud i ha d'anar cap a un desenvolupament la concepci6 del qual esta evolucio-
nant. Cal pensar que el que pot passar depen de l'actitud de cadascu, dels seus
convenciments , del seu enfonc, peril nosaltres pensem en aquest moment, des
d'institucions com el Fons i el Banc, que encara queda molta base en els pafsos,
que hi ha un sistema institucional que funciona i una banca international que
ha mostrat una capacitat d'adaptaci6 molt gran . Si hi ha un minim de resposta
de les forces socials , de calma politica a nivell internacional , es pot aconseguir
posar en la primera meitat de la decada dels 80 una altra vegada els fonaments
per a un desenvolupament economic a nivell international mes dinamic i mes
corn l'hem tingut fins fa pocs anys.
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