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Economia emergent a l’Índia. Potencialitat i endarreriment
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Gemma Cairó i Céspedes Facultat de Ciències Econòmiques, Universitat de Barcelona

POTENCIALITAT I ENDARRERIMENT

L’expansió econòmica que viu l’Índia en aquests darrers anys ha fet esclatar l’eufòria dels
més escèptics sobre el potencial d’aquest país en termes de desenvolupament econòmic i
pol de creixement en el marc de l’economia mundial. Les elevades taxes de creixement
econòmic, la bona posició externa i el dinamisme de sectors econòmics tecnològicament
punters, configuren l’Índia com una potència emergent de primer nivell. A la vegada, però,
l’economia índia, amb una agricultura endarrerida que ocupa més de la meitat de la pobla-
ció i amb una economia informal de salaris baixos i poca productivitat, és el reflex fidel del
bloqueig tecnològic i la desarticulació econòmica que marca estructuralment aquesta socie-
tat. Tot són veritats, en certa manera contradictòries, que ens porten a matisar l’optimisme
sobre el futur econòmic de l’Índia quan ens preguntem sobre la sostenibilitat del nou model
–basat en la liberalització econòmica versus el marc proteccionista i regulador que caracte-
ritzava els primers anys de l’Índia independent– i el potencial del creixement, perquè efec-
tivament es tradueixi en millores en el benestar del conjunt de la població. 

L’estratègia de desenvolupament a la independència
Capitalisme d’Estat, regulació i proteccionisme El que s’ha denominat “capitalisme
d’Estat” pretén expressar la via de modernització per la qual van optar alguns països desco-
lonitzats a principis dels anys cinquanta, entre els quals hi havia l’Índia, a fi d’iniciar la
necessària transformació estructural de les respectives economies. Influïda per l’èxit de l’ex-
periència soviètica –i especialment el compromís dels líders nacionalistes indis, en parti-
cular Nehru, amb les idees socialistes– com també per les teories del creixement econòmic
que en aquells anys es començaven a desenvolupar –que apuntaven l’escassetat de capital
i les restriccions de l’estalvi intern com a causa explicativa central de l’estancament econò-
mic–, l’estratègia de desenvolupament índia s’assentà sobre la ràpida industrialització, en
què l’Estat tenia un paper clau en el procés de creixement econòmic en el marc d’una eco-
nomia capitalista. 
El destacat paper que va assumir l’Estat en l’economia no hauria de llegir-se de forma con-
traposada a l’activitat econòmica desenvolupada pel sector privat, sinó més aviat com una
garantia d’aquesta, ja que en última instància la forta intervenció del sector públic en l’es-
fera econòmica responia a les necessitats d’assegurar i assentar les bases per al procés de
desenvolupament capitalista que aniria de la mà del sector privat. La provisió de matèries
primeres a baix preu, l’accés al crèdit barat, les exempcions fiscals i la protecció del mercat
intern, no eren sinó formes a través de les quals l’Estat facilitava el que s’anomena “acu-
mulació originària de capital”, és a dir, el procés incipient de desenvolupament capitalista
regit per la iniciativa privada i la propietat privada dels mitjans de producció.
Aquesta intervenció de l’Estat responia també, i així quedà reflectit en els primers plans
quinquennals, al compliment de tres principis que havien de regir l’estratègia de desenvo-
lupament basada en la industrialització: a) evitar l’elevada concentració de la riquesa; b)
assegurar el desenvolupament industrial equilibrat territorialment; c) garantir l’autosufi-
ciència o la no dependència econòmica de tercers països, la swadeshi. Aquesta declaració
de principis, que difícilment va poder acomplir-se, entroncava amb el que Nehru denomi-
nava el socialist pattern of society, el “model de societat socialista” en què s’havien de con-
templar els valors ètics i socials sobre els que s’havia d’assentar el procés de creixement
econòmic, de manera que l’equitat i la distribució de la riquesa fossin presents en l’estratè-
gia d’industrialització.

L’esgotament del model: la crisi dels anys setanta A partir d’aquestes premisses es
va erigir la política econòmica que havia de propiciar la industrialització i el canvi estruc-
tural de l’economia índia. El marc regulador que es desenvolupà a partir de la segona mei-
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tat dels anys quaranta anava dirigit a definir una política industrial que facilités el
desenvolupament de la indústria nacional sobre la base de protegir el mercat interior
–mitjançant un complex sistema de regulació i control d’importacions– com també de
regular l’activitat del capital privat i de potenciar els sectors estratègics des del sector
públic amb l’establiment d’un burocratitzat sistema de llicències industrials. Si bé s’as-
solí l’objectiu d’assentar les bases d’una indústria índia diversificada, el tímid creixe-
ment econòmic de les tres dècades següents faria trontollar els pilars del model de
desenvolupament a finals dels anys setanta.
Això no es podria explicar sense fer esment de l’oblit que va patir l’agricultura índia
durant els primers anys de la nova estratègia. No va ser fins a mitjan anys seixanta que
començà a aplicar-se la revolució verda marcada per la introducció del canvi tècnic al
camp, que si bé va permetre incrementar la producció agrícola i millorar la suficiència
alimentària del país, no va significar una transformació de les condicions de vida de la
població rural, que seguí majoritàriament sumida en la pobresa a causa d’una moder-
nització agrícola que va beneficiar els grans propietaris de terres i va perpetuar el dua-
lisme agrícola que encara avui caracteritza l’Índia.
L’esgotament del model es va reflectir a finals dels setanta en la baixa taxa de creixement
de l’economia índia que se situà al voltant del 3% durant el període 1950-19801. S’han
destinat molts esforços acadèmics a buscar les causes explicatives d’aquest comporta-
ment, i es pot concloure que van ser un conjunt de factors els que van desencadenar la
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crisi de finals dels setanta. Als factors conjunturals, com les
sequeres o les guerres amb el Pakistan, se li sumen arguments
més contundents tant per la banda de la demanda –restricció
del sector agrícola, la caiguda de la inversió pública o la mala
distribució de la renda– com per la banda de l’oferta, expressats
en els baixos nivells de productivitat que indiquen l’assignació
ineficient dels recursos i un ús improductiu d’aquests. En qual-
sevol cas, l’economia índia es trobava en una crisi profunda que
acabaria comportant un canvi en la direcció de l’estratègia de
creixement i de la política econòmica a seguir. 

Les noves bases de l’estratègia: el liberalisme econòmic
La Nova Política Econòmica de Rajiv Gandhi Si bé el punt
d’inflexió en el tomb del model de creixement que ha seguit
l’Índia se situa cronològicament l’any 1991, amb l’aplicació
del Programa d’Ajust Estructural del Fons Monetari
Internacional (FMI) vinculat a la crisi externa a què s’en-
frontava l’Índia en aquells anys, no és menys cert que les pri-
meres mesures liberalitzadores i desreguladores de l’economia
índia daten de principis dels anys vuitanta. És la New
Economic Policy de Rajiv Gandhi la que assentarà els
ciments del que ha estat la progressiva obertura a l’exterior i
la desreglamentació interna que encarna el procés de reforma
econòmica pel qual encara avui transita l’economia índia.
L’èmfasi que el sisè pla quinquennal posava als objectius de
creixement i productivitat es va traduir en un canvi en la
concepció del paper que havien de jugar sector públic i sector
privat en l’economia: mentre que el primer quedava limitat
als objectius de caire social i la reducció de la pobresa, al

segon li pertocava un paper central en l’activitat econòmica,
fet que es traduïa automàticament en canvis en la regulació
industrial; s’ampliava així la capacitat d’actuació i la lliure
iniciativa del sector privat. 
De fet, també condicionat a un crèdit concedit per l’FMI a mit-
jan anys vuitanta, es començaven a fer paleses les primeres
mesures liberalitzadores de la nova política econòmica de R.
Gandhi; destacaven, per exemple, la progressiva liberalització
de les importacions en determinats sectors, l’ampliació de la
participació del capital estranger, la reducció dels requeriments
de sol·licituds de llicències industrials per part del sector privat,
o les reduccions impositives i les exempcions fiscals. Es prete-
nia, doncs, anar alliberant el sector privat d’algunes de les res-
triccions a què havia estat sotmès les darreres dècades amb la
creença que això permetria desentortolligar l’economia índia,
facilitant una assignació de recursos que conduís a millores en
el creixement i la productivitat.
Efectivament, la segona meitat de la dècada dels vuitanta
mostrà un major dinamisme econòmic amb unes taxes de crei-
xement que superarien aquell maleït 3% de l’època precedent.
Aquests anys expansius de l’economia índia es van assentar,
malgrat tot, sobre unes bases molt inestables: un fort increment
de la despesa pública –que lligat a les reduccions d’impostos
anaven fent créixer el dèficit públic– juntament amb un incre-
ment de les importacions que requeria un endeutament extern
creixent. Factors tots aquests que acabarien desembocant en la
crisi externa de pagaments de l’any 1991 que obligava al
Govern de Narashima Rao a sol·licitar un crèdit a l’FMI per fer
front a les seves obligacions financeres, ara sí, però, condicio-
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nant la concessió del crèdit a l’aplicació d’un programa d’ajust
estructural que, durant els dos primers anys, conduiria l’econo-
mia índia a una dura recessió econòmica.

L’Ajust estructural: liberalització i desregulació de l’econo-
mia índia La fórmula de “recepta única” que caracteritza els
Programes d’Ajust Estructural que l’FMI proposa i imposa als
països en desenvolupament, no ha estat una excepció en el cas
de l’Índia, i, novament, en nom de l’eficiència econòmica, sota
l’empara del pensament econòmic ortodox i amb la justificació
ideològica del neoliberalisme, s’assenten els objectius d’estabi-
litat macroeconòmica –reducció de dèficits, públic i exterior, i
d’inflació– i d’ajust estructural –liberalització comercial, desre-
gulació financera i privatitzacions– que caracteritzen aquests
programes anomenats també de “reforma” econòmica.
En el cas concret de l’Índia, aquestes han estat les línies magis-
trals del procés d’ajust encara que cal destacar els dos àmbits en
els quals ha descansat el gros de les noves mesures de política
econòmica: la política industrial i el comerç exterior. En el pri-
mer cas, el desmantellament de tot el sistema de llicències
industrials –encara en curs– ha estat l’objectiu prioritari;
actualment només 18 indústries queden sota el sistema de con-
trol d’inversió per raons de seguretat, sanitàries o ambientals. A
més, el monopoli del sector públic es redueix considerable-
ment, només romanen en mans públiques el transport ferrovia-
ri i l’energia atòmica. Finalment, el sostre legal de la inversió
estrangera es va elevant de forma progressiva, de manera que
s’incrementa el nombre d’indústries per les quals s’aprova
automàticament la presència de capital estranger per damunt
del 51% del capital social de l’empresa, que en sectors priorita-
ris, com ara la generació i transmissió d’electricitat o la cons-
trucció de carreteres, aeroports, ponts i autopistes, pot arribar al
74%, i en el cas de les zones econòmiques especials –com per
exemple parcs tecnològics– fins al 100%.
Juntament amb aquesta desregulació de l’activitat industrial,
l’altre pilar de les mesures d’ajust estructural ha anat orientat a
la liberalització comercial, concretament la pràctica llibertat
d’importar tot tipus de béns sense llicències ni restriccions, la
qual cosa no significa que no estiguin sotmesos a tarifes i aran-
zels. Només alguns béns canalitzats –com els fertilitzants o els
cereals– i els de monopoli públic presenten restriccions en ter-
mes d’importacions. En l’àmbit del sector exterior cal afegir
altres mesures, com la política de promoció d’exportacions, la
plena convertibilitat de la rupia o l’extensió de la liberalització
del comerç al sector serveis. En aquest últim cas és de destacar
l’esforç liberalitzador en el sector de les assegurances, la banca
o les telecomunicacions –tradicionalment sota domini del sec-
tor públic– com també en el sector del software o l’electrònica
en general, on es concentra una part important de la inversió
estrangera. De fet el sector serveis s’erigeix durant l’última
dècada com el més dinàmic econòmicament.
La traducció econòmica immediata del procés de reforma,
sense oblidar l’entorn econòmic internacional favorable que ha
acompanyat aquest procés, ha estat un boom inversor, un crei-

xement de la productivitat i una expansió de les exportacions
índies que ha redundat en unes elevades taxes de creixement
econòmic: el Producte Interior Brut (PIB) dels darrers anys ha
crescut entre el 6% i el 8%, fet que ha permès que molts quali-
fiquessin l’economia índia “d’emergent”, comparable a la Xina,
Rússia o Brasil. Caldrà veure, però, la sostenibilitat d’aquests
èxits econòmics a mig termini com també la forma en què es
tradueixen en benestar per al conjunt de la població.

Creixement econòmic i benestar
Èxits econòmics: creixement i equilibri extern L’expansió
econòmica que viu l’Índia des de principis de la dècada dels
noranta té com a gran protagonista el sector terciari, amb unes
taxes properes al 8%, explicable per l’expansió de la indústria
del software, de les telecomunicacions i dels serveis empresa-
rials, entre d’altres.
Aquests resultats contrasten amb el menor dinamisme del sec-
tor industrial, el qual, amb un creixement gens desestimable del
6% anual, limita en part les possibilitats de creixement de
l’Índia i la diferencia de la veïna Xina, la qual s’està configurant
com a centre manufacturer mundial amb una forta expansió
industrial en sectors de baix i mig valor afegit. Aquest endarre-
riment relatiu de l’Índia en termes de dinamisme industrial es
relaciona convencionalment amb les mancances en infraes-
tructures bàsiques, les rigideses que imposa la forta regulació
laboral i les restriccions que encara representen la protecció a
la petita i mitjana empresa, que en últim terme fan que el país
sigui menys competitiu –en termes de costos relatius– que els
seus veïns asiàtics.
Com sempre, les fluctuacions del sector agrícola –molt depe-
nent de les condicions climàtiques– condicionen enormement
el resultat final de les xifres macroeconòmiques, en la mesura
que l’agricultura representa el 25% de la producció total i s’hi
vincula econòmicament el 60% de la població índia. Cal
esmentar, de nou, les restriccions que imposa aquest sector a la
resta de l’economia en termes de subministrament d’inputs o de
generació de demanda, entre d’altres. 
La millora de la situació externa, expressada en un superàvit en
la balança de pagaments, és l’altre indicador de la bonança
econòmica que viu el subcontinent. Al creixement de les
exportacions cal afegir les entrades per compte corrent –bàsi-
cament les remeses d’emigrants i els ingressos per exportacions
de serveis comercials– i els fluxos de capital no generadors
d’endeutament, com la inversió en cartera o la inversió estran-
gera directa; en aquest últim cas, encara amb uns volums molt
inferiors a altres països en desenvolupament. 

L’estabilitat de les bases del model de creixement Cal
preguntar-se sobre la solidesa del model de desenvolupament
com també sobre la traducció d’aquest creixement econòmic en
benestar pel conjunt de la població. Diferents factors fan dub-
tar de la sostenibilitat a mig termini de l’actual estratègia o, si
més no, obliguen a ser cauts enfront de l’eufòria que sovint
caracteritza els pronòstics sobre l’economia índia.
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En primer lloc, cal destacar un element que, si bé conjuntural, no
és gens menyspreable i que fa referència a l’entorn econòmic
internacional expansiu que ha afavorit el dinamisme exportador
de l’Índia –factor clau per a la seva contribució al creixement–
que caldrà veure si es mantindrà o no en el futur. Incerteses com
els desequilibris estructurals de l’economia nord-americana, el
sobreescalfament de l’economia xinesa o la possible pujada dels
tipus d’interès a nivell internacional, entre d’altres, podrien afec-
tar els resultats econòmics de l’Índia en un futur pròxim.
La consideració d’altres factors de tipus més estructural implica
tenir en compte les restriccions que imposa la deficient infraes-
tructura de l’Índia; destaca el greu problema de subministrament
elèctric, com també la malmesa xarxa de comunicacions viàries
que condiciona el rendiment agrícola i industrial del país.
En segon lloc trobem el que podríem anomenar “l’oblit” de l’a-
gricultura, en referència a l’endarreriment crònic que presenta
aquest sector que es fa palès en la gestió deficient de recursos
hídrics, en els escassos recursos destinats a R+D (Recerca i
Desenvolupament) aplicats a l’agricultura, en la degradació de
la fertilitat del sòl, en la fragmentació continuada de les pro-
pietats o en la caiguda de la inversió pública. Tots aquests que-
den expressats en l’anomenat dualisme del sector agrícola en el
qual conviuen una agricultura mecanitzada, eficient i d’alta
productivitat, al costat d’una altra de subsistència, endarrerida
tècnicament, poc productiva i que reté el gros de la població
rural amb un baix nivell d’ingrés.
En tercer lloc hi ha un problema de mobilització de recursos per
part de l’Estat, el que ens remet no només a una qüestió econò-
mica sinó també política. Les elevades despeses corrents a què
ha de fer front el Govern –els funcionaris públics, la despesa
militar, la política de subsidis en fertilitzants, electricitat, etc.–
limita l’assignació dels recursos invertibles per part de l’Estat a
finalitats més productives. Cal destacar les reticències per apli-
car una veritable reforma fiscal que ampliï la base impositiva i
faci descansar les fonts d’ingressos públics en impostos directes,
menys regressiu socialment que l’actual dependència dels
impostos indirectes. Són factors que en últim terme condicio-
nen la capacitat de l’Estat per assumir les funcions redistributi-
ves que li pertoquen i que haurien de revertir en una millora de
les condicions de vida del conjunt de la població.
A més a més, el creixement econòmic es dóna en el marc de
forts desequilibris regionals. Els estats que formen el hinterland
indi –Bihar, Madhya Pradesh, Rajastan i Uttar Pradesh– són els
estats més populosos, més pobres, amb menors nivells d’alfabe-
tització i amb el menor creixement econòmic de l’Índia. Més
enllà de la divergència regional en termes econòmics que això
representa, se li afegeix l’element de desestabilització política
que pot suposar.
Finalment, cal apuntar que el ritme de creixement econòmic
no s’adiu amb el creixement de l’ocupació, la qual, concentra-
da majoritàriament en el sector serveis que demanda una alta
qualificació de la mà d’obra, continua impedint la creació de
rendes per al gros de la població i dificultant, per tant, la gene-
ració d’un mercat intern de demanda.

Si bé és cert que l’expansió econòmica dels últims anys s’ha tra-
duït en una reducció dels nivells de pobresa  –el Govern indi
ha estimat que la població per sota la línia de la pobresa ha pas-
sat del 36% al 26% els últims deu anys, malgrat els forts con-
trastos regionals i les diferències rural-urbà que la caracterit-
zen– continuem davant d’una economia que podem qualificar
com a subdesenvolupada en la mesura que continua caracterit-
zada per la desarticulació i el dualisme, amb la coexistència de
dues economies ben diferenciades. Una part de l’economia ha
encaixat amb èxit el procés de liberalització, globalització i
canvi tecnològic, però l’altra, majoritària, n’ha quedat margi-
nada. Aquest dualisme es fa ben visible quan observem que per
al conjunt de l’Índia es mantenen encara nivells de renda per
càpita baixos, nivells de mortalitat infantil alts, una taxa d’al-
fabetització que escassament supera el 50% o la no satisfacció
de les necessitats més bàsiques per part d’una tercera part de la
població. Això sí, en contrast amb la nova classe mitjana índia,
que representa entre el 15% i el 20% de la població, amb uns
nivells de consum equiparables als dels països rics. 
Per tant, malgrat que és innegable l’expansió econòmica de
l’Índia, la seva emergència en sectors tecnològics clau en l’àm-
bit mundial i el seu potencial econòmic, especialment en ter-
mes de qualificació de la força de treball i de disponibilitat de
recursos naturals, no poden obviar-se factors estructurals pre-
sents en l’economia índia que perpetuen el dualisme econòmic
i bloquegen la seva articulació, fet que impedeix que una part
significativa de la població gaudeixi dels fruits de l’espectacular
creixement econòmic. 
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Nota

1. En literatura econòmica aquest escàs dinamisme econòmic al voltant del 3% es coneix com a

“taxa de creixement hindú”.




