
Moltes persones adquireixen préstecs per comprar béns
com un habitatge, un automòbil o un viatge de vacances.
Els països també ho fan. Demanen diners prestats als bancs
nacionals o estrangers i crèdits a les institucions financeres
internacionals per pagar, en teoria, infraestructures:
carreteres, serveis públics i centres de salut, per exemple.
Igual que les persones, els països han de tornar el capital
i els interessos dels préstecs que reben. A la quantitat que
han de retornar l’anomenem deute i, com acabem de
llegir a l’article, la capacitat per fer-ho excedeix de vegades
els ingressos o rendes que es tenen.

El deute extern aquí tractat és els diners que deuen els
països del Sud als del Nord, als bancs i a les institucions
financeres internacionals, com el Banc Mundial o el Fons
Monetari Internacional, com a conseqüència dels préstecs
que els seus governs van rebre en el passat i que no poden
afrontar actualment. Aquest instrument financer, que
s’utilitza des de mitjan segle XX, cobra especial intensitat
a partir dels anys setanta.

“Tots ens endeutem”

ens endeutem
Tots i totes

EL BANC D’ESPANYA ASSENYALA QUE EL RÀPID
AUGMENT DEL CRÈDIT POT PERJUDICAR LA
SOLVÈNCIA DEL SECTOR
ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid. El Banc d’Espanya està fent gala
de la seva constància. En l’Informe sobre estabilitat financera, fet
públic ahir, adverteix que el deute de les llars creix més de pressa
que les seves rendes. De fet, per primera vegada el 2004, el deute
se situa en el 105% de la renda bruta disponible de les llars, que
inclou els salaris i altres recursos que destinen al consum i a
l’estalvi.
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Imagina’t que fa dues setmanes vas demanar prestats al
teu amic Joan sis euros per poder anar al cinema perquè
la teva paga ja s’havia volatilitzat. Suposa que el teu amic
et va dir que d’acord, però que l’havies de convidar a unes
crispetes. Vas acceptar, quin remei!, no volies perdre’t la
pel·lícula. Però com pagaries les crispetes, que valien un
euro? Fàcil, en comptes de sis euros, et va prestar set
euros, amb la condició que els hi tornessis la setmana
següent en rebre la teva paga. Però quan dissabte passat
els teus pares et van donar la paga (quatre euros), li vas
tornar només part dels diners del cinema, perquè no
anaves pas a quedar-te sense ni un euro i, a més a més,

tampoc no et donava per pagar-ho tot; de manera que li
vas quedar a deure encara quatre euros. D’entrada, ell es
va enfadar molt; però aviat va trobar la solució: com que
no li pagaves els diners a temps, ara li deuries sis euros.
Ho vas trobar injust perquè ni amb la paga d’aquesta
setmana t’arribaria; a més a més, si els teus col·legues se
n’assabenten, et tindran per morós. Però et fa por que si
no li pagues..., la pròxima vegada no et deixarà diners i
et quedaràs sense cinema. Així doncs, aquesta setmana
li pagues quatre euros, però com que no cobreix tot el
deute i encara s’allarga més el temps, el teu company...

Com és possible que paguem els nostres

deutes i, sorprenentment, estiguem

cada cop més endeutats?

1. Quin era el deute del principi?

2. Quant li has pagat ja fins avui? Quant li continues devent encara?

3. Com creus que continua la història?

4. Quines conseqüències en treus?

Per als Països en via de Desenvolupament (PED) el problema
del deute extern... es tracta de milers de milions de dòlars.

Observa l’evolució del deute extern i del servei d’aquest
en aquests últims vint-i-cinc anys en els PED.

1. Observa quin era el deute dels PED el 1980. En quant s’ha incrementat
fins a 2004? Quin percentatge d’augment representa?

2. Mira l’altre gràfic. Quant es portava ja pagat com a reemborsament
o servei del deute entre 1980 i 2001?

3. Si observem el valor del que s’ha pagat fins a 2001 i sabem que
encara es devien 2.400.000 milions, quines conseqüències se’n poden
treure?

4. Què et suggereix la vinyeta respecte a aquest tema?
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El servei del deute és el que paguen els països
del Sud en concepte d’interessos i
amortització del deute.[ ]
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