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Economische groei en volatiliteit in het Chileense hervormingsmodel 
 
OSCAR CATALÁN ARAVENA EN HENK JAGER1 
 
 
1 Inleiding 
 
Na een periode van veelbelovende economische expansie in het begin van de jaren 
negentig is de economische groei de laatste jaren in Latijns-Amerika tot stilstand  
gekomen. De naijlende effecten van de Aziatische financiële crisis van 1997/98 op de 
regio zijn daar voor een groot deel debet aan. Op dit moment bevinden alle landen van 
de regio zich in een periode van recessie en in sommige is de situatie zo ernstig dat ze 
doet denken aan de traumatische wereldwijde schuldencrisis van het begin van de 
jaren tachtig. Het is daarom niet verwonderlijk dat recentelijk in Latijns-Amerika een 
nieuwe golf van kritiek is gerezen op de hervormingsstrategie die in de jaren negentig 
de belofte inhield van een voorspoed zonder weerga. Enkelen van deze critici 
beschouwen de hervormingsstrategie, die is geïnspireerd op de zogenoemde 
Washington Consensus, als een mislukking (Ocampo 1998, Rodrik 2001, Stiglit z 
2002a). De kern van de kritiek is dat thans, twee decennia na het begin  van de 
hervormingen, de economische groei onvoldoende is en zelfs in de tussenliggende 
periode niet in alle landen heeft plaatsgevonden, terwijl met de liberalisering van de 
markten de macro-economische volatiliteit aanzienlijk is toegenomen, evenals de 
ongelijke verdeling van inkomen en de omvang van de armoede. Onder deze 
omstandigheden van algemene economische onzekerheid lijkt de politieke steun voor 
de hervormingen in verschillende Latijns-Amerikaanse landen te wankelen. 

Voor een evaluatie van succes of mislukking van de hervorming in Latijns-
Amerika, is de analyse van de economische prestaties (performance) van de landen 
die haar hebben toegepast van praktisch en academisch belang. De laatste jaren wordt  
Chili gezien als een land met uitstekende economische prestaties. In de economische 
literatuur is Chili het klassieke voorbeeld van economische groei dankzij economische 
liberalisatie, waarbij het industrialisatiebeleid op basis van importsubstitutie 
vroegtijdig is verlaten (zie bijv. Krugman & Obstfeld, 2003, p. 260). Chili zou zich 
onderscheiden van de andere zich hervormende landen door zijn hogere economische 
groei, maar vooral door de leidende rol van de exportsector in de economische groei.  

De volgende vier vermeende voordelen staan aan de basis van de academische 
discussie over economische hervorming gericht op marktliberalisatie (Rodrik 1995, p. 
2932). (1) Economische liberalisatie vermindert de statische inefficiëntie die 
voortkomt uit de slechte allocatie van factoren en daardoor verspilling van middelen. 
(2) Economische liberalisatie bevordert het leerproces in de productie en de 
technologische vooruitgang. (3) Naar buiten gerichte economieën verkeren in een 
betere condities om externe schokken op te vangen. (4) Economieën die op het 
marktmechanisme zijn gebaseerd, zijn weerbaarder tegen rent-seeking -gedrag en 
corruptie, die de efficiënte allocatie van productiemiddelen aantasten.  

Het doel van dit artikel is een  analyse te maken van de economische 
ontwikkeling van Chili in de laatste dertig jaar en de verklaringen van deze resultaten 
op te sporen, tegen de achtergrond van de vermeende basisargumenten ten gunste van 
liberalisatie. In paragraaf 2-5 worden daartoe de gevolgen van de internationale 
                                                                 
1 De auteurs zijn als respectievelijk universitaire docent Algemene economie en hoogleraar 
Internationale economische betrekkingen verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen 
en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. 
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liberalisatie van Chili beschreven. We onderscheiden daarbij drie fases: de periode 
van het orthodox neoliberale beleid  (1974-1982), de periode waarin het militaire 
regime een pragmatisch beleid voerde met afwijkingen van het orthodoxe beleid 
(1982-1989) en de jaren waarin democratische regeringen economische hervormingen 
doorvoerden (1990-2001). De analyse van de effecten van de economische opening 
op de economische cyclus en op de macro-economische volatiliteit vormen het 
onderwerp van paragraaf 3. De afsluitende paragraaf 6 bevat enkele conclusies die 
van belang zijn voor de huidige discussie over de vraag of een fine tuning of the 
Washington Consensus of juist een hervorming van deze Consensus de voorkeur 
verdient.   
 
 
2 De economische liberalisatie in Chili 
 
Vanaf 1974 heeft het militaire regime, dat de regering van president Allende in 1973 
omver had geworpen, een radicaal proces van liberalisatie van de economie 
doorgevoerd. Het omvatte de liberalisatie van: de buitenlandse ha ndel, de 
binnenlandse financiële markten en de internationale kapitaalstromen. Daarmee 
maakte het regime een eind aan het model van industrialisatie door middel van  
import-substitutie, dat sinds het eind van de jaren dertig door regeringen van 
verschillende politieke signatuur was toegepast.  

De gedachte achter deze beleidsverandering was dat wanneer eenmaal de 
markten vrij zouden kunnen functioneren, er zonder al te hoge kosten een reallocatie 
van productiefactoren vanuit internationaal gezien inefficiënte activiteiten naar 
efficiënte activiteiten zou plaatsvinden. Deze efficiënte allocatie van middelen zou de 
welvaart van het land maximaliseren, niet alleen door de eruit resulterende 
exportgroei bij een gegeven wereldproductie, maar ook door een betere doorwerking 
van de groei van de wereldeconomie (Catalán Aravena, 1984). Vanwege deze 
ontwikkelingsvisie is het bij de evaluatie van het Chileense experiment van belang te 
kijken naar de relatie tussen enerzijds het gevoerde economische beleid en de 
wereldwijde economische groei en anderzijds de ontwikkeling van de Chileense 
exportsector.  

Sinds 1974 is de Chileense export sterk en betrekkelijk permanent gegroeid en 
gediversificeerd. Toch ging de exportgroei niet altijd vergezeld van productiegroei. In 
de jaren 1974-2001 bedroeg de jaarlijkse groei van de export gemiddeld 10% , terwijl 
het bruto binnenlandse product (BBP) een relatief bescheiden gemiddelde van 4,3% 
haalde - met uitschieters van 8 tot 10% in de vette jaren en een negatieve groei van 14 
en 15 % in de magere jaren. Deze gemiddelde economische groei ligt nauwelijks 
hoger dan in de periode 1960-1970,  toen het model van importsubstitutie al tekenen 
van uitputting begon te vertonen. De succesvolle uitbreiding van de exportsector 
manifesteert zich duidelijk in de verdubbeling van het aandeel van de export in het 
BBP, van 15 naar 30% in de periode 1974-2001 (Ffrench-Davis, 2002). 
 
 
3 De orthodoxe fase  
 
In Latijns-Amerika had Chili zich tot 1973 onderscheiden door een relatief hoge  
industrialisatiegraad voor een land met een middelhoog inkomensniveau en een 
binnenlandse markt van slechts tien miljoen inwoners. De hoge industrialisatiegraad 
was bereikt door een eveneens hoge graad van protectie van de binnenlandse markt. 
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In 1973 bedroeg het gemiddelde importtarief 94% met tariefpercentages die voor 
sommige producten opliepen tot zelfs 750%. Naast deze tarieven bestonden er nog 
talrijke kwantitatieve invoerrestricties en werd er een gecompliceerd systeem van 
meervoudige (multiple) w isselkoersen gehanteerd, met acht verschillende koersen die 
maximaal 1000% van elkaar verschilden (Agosín en Ffrench-Davis, 1993). 

Vanaf haar installatie paste de militaire regering een drastisch anti-
inflatiebeleid toe, bestaande uit een sterke vermindering van de overheidsuitgave n en 
een restrictief monetair beleid, met sterke devaluaties van de munt. Gelijktijdig met 
dit stabilisatiebeleid startte het militaire regime een proces van radicale internationale 
opening van de economie. Begin 1974 werden in één klap alle kwantitatieve 
handelsrestricties opgeheven en de wisselkoersen gedevalueerd, waarna een uniforme 
wisselkoers werd ingevoerd. Bovendien daalden de importtarieven versneld tot ze in 
juni 1979 een uniform niveau van slechts 10% hadden bereikt (Ffrench-Davis, 2002). 

Hoewel deze eerste fase gepaard ging met een sterke recessie in de jaren 1974-
1975, die verband hield met het effect van de eerste oliecrisis in combinatie met de 
restrictieve effecten van het stabilisatiebeleid en de liberalisatie van de handel, had  
dit beleid een snel en spectaculair positief effect op de export.  Tot 1973 waren de 
binnenlandse prijzen van de importeerbare goederen – inclusief de halffabrikaten - 
ontkoppeld geweest van de internationale prijzen. De reductie van de importtarieven 
en de opheffing van de niet-tarifaire importrestricties herstelden de koppeling en 
leidden tot een aanzienlijke productiekostenreductie en productiviteitsverhoging. De 
nominale devaluaties van de wisselkoers veroorzaakten in de eerste jaren van de 
liberalisatie een reële depreciatie van de Chileense peso. De hervorming van de 
internationale handel vond, zoals gezegd, plaats tegen de achtergrond van een sterke 
recessie en daardoor een aanzienlijke inkrimping van de binnenlandse vraag  en 
onderbezetting van de productiecapaciteit in de potentiële exportsector.  Die 
combinatie van factoren, onderbezetting van de productiecapaciteit, daling van de 
productiekosten, verhoging van de productiviteit en een reële depreciatie, maakte een 
spectaculaire toename en diversificatie van de export mogelijk in de eerste jaren van 
de handelshervorming. 
De handelsliberalisatie viel ook samen met de liberalisatie van het kapitaalverkeer. In 
1974 werd een gunstig regime voor de directe buitenlandse investeringen ingesteld dat 
het repatriëren van winsten zonder restricties mogelijk maakte en vanaf 1977 werden 
de kwantitatieve restricties voor de handelsbanken op het aangaan van buitenlandse 
schulden, met de bedoeling leningen in nationale munt te kunnen verstrekken, 
geleidelijk verminderd. Al in 1979 waren alle beperkingen op de in- en uitvoer van 
kapitaal opgeheven. Vanaf 1977 ondervond Chili een grote instroom van buitenlands 
kapitaal, voornamelijk kortlopend. De oorzaak was dat de Chileense liberalisatie van 
het internationale kapitaalverkeer in een periode plaatsvond waarin de internationale 
financiële markten, door de restrictieve naweeën in de industrielanden van de eerste 
olieschok, kampten met een groot vraagtekort naar liquide middelen. 

Het expansieve macro-economische beleid onder Allende had tot hoge inflatie 
geleid. Omdat de inflatie in latere jaren een hoge mate van inertie liet zien, bleven de 
resultaten van het stabilisatiebeleid vanaf 1974 ondanks zijn radicale karakter pover. 
Bovendien had het restrictieve monetaire beleid een zeer hoge reële rente tot gevolg, 
van gemiddeld 38% tussen 1975 en 1982, alsmede een daling van de investeringen  
tot ver onder het gemiddelde historische niveau (Ffrench-Davis, 2002). Om de strijd 
tegen de inflatie effectiever te kunnen voeren, koos de regering in 1976 voor 
wijziging van haar wisselkoersbeleid: vanaf dat moment werd de wisselkoers een 
instrument om de prijzen te verankeren in plaats van een instrument van het 
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handelsbeleid. Daardoor ging vanaf 1976 de daling van importtarieven voor de met de 
import concurrerende sector niet langer gepaard met compenserende devaluaties. De 
inflatie -inertie zorgde voor een reële appreciatie, zij het een geleidelijke. De sterk 
groeiende kapitaalinvoer maakte het de overheid erg moeilijk nominale appreciaties te 
voorkomen. Het gebruikelijke instrument van de valutamarktinterventies heeft als 
nadeel dat het bijdraagt aan de groei van de nationale geldvoorraad en dus aan de 
inflatie en de reële appreciatie. Deze reële appreciatie nam vanaf 1979 verder toe toen 
de nomina le wisselkoers werd vastgesteld op 39 peso per Amerikaanse dollar, met de 
intentie deze waarde te handhaven tot de inflatie-inertie zou zijn verdwenen en de 
binnenlandse inflatie in de pas zou lopen met de Amerikaanse.  

Door de reële appreciatie ging het proces van handelsliberalisatie gepaard met 
een groeiend handelstekort. Dit tekort was mogelijk door het overschot op de 
kapitaalrekening. De dynamiek die in de exportsector was teweeggebracht, werd niet 
overgedragen op de rest van de economie. Integendeel, de buitensporige groei van de 
import tastte de productie van importeerbare goederen zo sterk aan, dat er een golf 
van faillissementen en een proces van deïndustrialisatie ontstond. Het aandeel van de 
industrie in het BBP verminderde van ruim 27% in de jaren 1971-1974 tot 22% in de 
jaren 1974-1981 (Agosín en Ffrench-Davis, 1993). De import-bias,  te wijten aan de 
combinatie van een sterke reële appreciatie en tariefsverlagingen, liep uiteindelijk 
zelfs uit op een aantasting van de export, zodat al in 1981 zowel het volume als de 
waarde van de export terugliepen. 

De reële appreciatie leidde aldus tot een groeiend tekort op de lopende 
rekening. Dit maakte een steeds grotere instroom van kapitaal noodzakelijk en schiep 
een gunstig klimaat voor speculaties tegen de peso en uiteindelijk voor kapitaalvlucht.  
Omdat de grote kapitaalinstroom in de voorgaande jaren overwegend een korte-
termijnkarakter had, was de kwetsbaarheid van de economie voor valutaspeculatie 
groot. Deze op de lange duur onhoudbare situatie vormde de voedingsbodem voor een 
valuta- of betalingsbalanscrisis 2.  

De Chileense economie werd in 1982 door drie externe schokken tegelijkertijd 
beroerd:  (1) de verslechtering van de ruilvoet (in het bijzonder door de val  van de 
koperprijs op de wereldmarkt) door de wereldwijde recessie als gevolg van de tweede 
olieschok in 1979 en het restrictieve monetaire beleid in de industrielanden als reactie 
daarop; (2) de stijging van de reële rente tot een ongekend niveau ten gevolge van het 
restrictieve monetaire beleid van de industrielanden; (3) het opdrogen van de 
buitenlandse kredietverlening na de verklaring van Mexico in augustus 982  dat het 
niet in staat was nog langer aan de betaling van de schuldendienst te voldoen. De 
verslechtering van de ruilvoet en de verhoging van de rentevoet vergrootten het 
lopende-rekeningtekort tot een onhoudbaar niveau. Vanaf augustus 1982 stagneerde 
de kapitaalinvoer en voltrok zich een enorme kapitaalvlucht, met als gevolg dat ook 
Chili niet langer in staat was de rente op en af lossing van de buitenlandse schulden te 
betalen.  

De vroegtijdige liberalisatie en de snelle groei van de export in de eerste jaren 
van de hervorming hadden de suggestie gewekt van een spectaculair succes van het  
economische hervormingsbeleid in Chili. Een verkeerde volgorde en de grote 
intensiteit van de beleidsingrepen hebben de economie te onbeschermd blootgesteld 
aan externe schokken. Deze eerste fase van de economische liberalisatie eindigde met 
zowel een interne crisis als een betalingsbalanscrisis va n een omvang die Chili sinds 
                                                                 
2 Deze ontwikkeling van een valutacrisis is het prototype van het inconsistente aanpassingsproces dat 
volgt op de invoering van een anti-inflatoir wisselkoersanker en dat in onder meer de aangevulde 
Walters-kritiek wordt beschreven (cf.  Jager en Pauli, 2001).  
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de wereldwijde crisis van de jaren dertig niet meer had ervaren: in 1982-1983 daalde 
het Chileense BBP met maar liefst 15%! In 1982 bleek het land dat als pionier van de 
economische  liberalisatie gold, ook het land te zijn dat het kwetsbaarst bleek voor de 
internationale transmissie van financiële crises. Met buitenlandse schulden ter grootte 
van 143% van het BBP in 1985 stond Chili boven aan de lange lijst van 
schuldenlanden, op grote afstand gevolgd door Argentinië met een percentage van 
84% in hetzelfde jaar (World Bank, 1990). 
 
 
4 De fase van afwijkingen van het orthodoxe liberalisatiebeleid 
 
De tweede fase van de hervorming begon in 1982 en wordt gekenmerkt door een  
flexibeler houding jegens het liberalisatiemodel dat tot dan toe werd toegepast. Om de 
betalingsbalanscrisis en de diepe binnenlandse recessie het hoofd te bieden, werd het 
nieuwe beleid erop gericht de productie te stimuleren en het handelstekort te 
verminderen. Daartoe werd het internationale -handelsbeleid in verschillende 
opzichten gewijzigd; in het kader van deze heroriëntatie heeft de exportsector in 1985 
een nieuwe start gemaakt. In tegenstelling tot de voorafgaande fase werden de 
bepalende kenmerken: een tijdelijke herinvoering van handelsbeschermende 
maatregelen voor met de import concurrerende goederen; een wisselkoersbeleid 
gericht op een reële depreciatie van de peso; een actief exportbevorderingsbeleid, met 
name gericht op niet-traditionele producten; een regulering van de kapitaalinstroom.  

Het actieve handelsbeleid was met name op het terugdringen van het 
handelsbalanstekort gericht. Het uniforme importtarief werd verhoogd tot 20% in 
maart 1983 en zelfs tot 35% in september 1984. Naarmate het gebrek aan deviezen 
verminderde, werd het tarief geleidelijk aan weer verlaagd: tot 30% in maart 1985, tot 
20% in september 1985 en tot 15% in januari 1988 (Corbo, 1997). De regering 
maakte in deze periode ook actief gebruik van antidumpingmaatregelen om de 
economie te beschermen tegen de zogeheten oneerlijke handelspraktijken van andere 
landen. Dit gebeurde door een importheffing van maximaal 35% op import waarvan 
men kon bewijzen dat er sprake van dumping was. Als extra protectiemaatregel kwam 
daar nog een vorm van prijsgarantie bij door middel van het instellen van prijsbanden 
voor drie belangrijke landbouwproducten (te weten graan, suiker en oliezaad). 
Daarmee werd de prijs van die goederen werd beschermd boven het uniforme 
importtarief uit.  

Om de tot medio 1982 geaccumuleerde reële appreciatie van de peso te 
elimineren, liet men aanvankelijk de munt korte tijd zweven.Vervolgens werd 
opnieuw een wisselkoerswaarde vastgesteld  en experimenteerde men met enkele 
devaluaties. Tenslotte koos men in 1983 voor een systeem van  de kruipende 
wisselkoersband, dat tot 1999 voor de peso werd gehandhaafd. Het 
wisselkoerssysteem hield in dat de centrale bank een referentieprijs voor de peso 
vaststelde, aangevuld met een smalle fluctuatieband rond de referentieprijs, waarin de 
wisselkoers vrijelijk mag bewegen. De fluctuatieband werd mettertijd verbreed. Een 
ander kenmerk van het systeem was dat de referentieprijs dagelijks devalueerde met 
een percentage dat overeenkwam met het verschil tussen de binnenlandse en de 
geschatte buitenlandse inflatie. Bovendien werd de mogelijkheid geopend hieraan  
van tijd tot tijd een extra devaluatie van de peso toe te voegen. Dit systeem maakte het 
mogelijk dat de peso in de jaren 1982-1988 een reële depreciatie van in totaal 130% 
onderging (Ffrench-Davis, 2002). 
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Voor wat betreft de exportbevordering ontvingen de exporteurs de indirecte 
belastingen die op producten drukten terug. Daarnaast werden nieuwe activiteiten 
ontplooid ter ondersteuning van de exportsector, waarbij de overdracht van nieuwe, 
toegepaste technologieën door de Fundación Chile, een semi-overheidsinstelling, 
speciale vermelding verdient. Aanvankelijk bestonden de activiteiten van de 
Fundación Chile uit technische bijstand aan exportbedrijven en aan bedrijven met 
exportplannen. Vanwege de geringe resultaten met deze vorm van  technische 
assistentie, besloot de Fundación zelf bedrijfsprojecten te gaan opzetten. Het plan was 
om die activiteiten te selecteren waarin nieuwe technologie zou kunnen worden 
gebruikt, om vervolgens die technologieën te verwerven en toe te passen. Als eenmaal 
de technologie geassimileerd zou zijn, dan zou de Fundación zich belasten met de 
productie en de verhandeling van de producten door middel van een speciaal voor dit  
doel in het leven te roepen bedrijf. Zodra dat bedrijf  rendabel zou zijn, zou het 
worden geprivatiseerd, waarmee het proces van overdracht van technologie voltooid 
was. Een succesvol voorbeeld van de bedoeling van de Fundación Chile was een 
zalmkwekerij. De eerste commerciële productie van dat bedrijf vond in 1986 plaats en 
toen het in 1989 a l winst maakte, werd het aan een Japans bedrijf verkocht. Dat 
project van de Fundación gaf zelfs een dermate grote  stimulans aan de zalmkwekerij 
in het land dat zalm in de jaren negentig het belangrijkste, niet traditionele, Chileense 
exportproduct was, waardoor Chili met een aandeel van 15% van de wereldmarkt na 
Noorwegen de tweede exporteur van de wereld werd (Agosín, 1999).  

In tegenstelling tot de eraan voorafgaande fase werden de jaren tachtig voor 
Chili gekenmerkt door een uitstroom van  kapitaal, eerst door de kapitaalvlucht als 
gevolg van de schuldencrisis en later door afbetalingen van de uitstaande schuld. Deze 
kapitaaluitstroom versterkte de depreciatie. In 1987 kwam de kapitaalinstroom weer 
langzaam opgang 

De enorme terugval van de productie in de jaren 1982-1983 had een grote 
onderbezetting van de Chileense productiecapaciteit gecreëerd. Aangezien de reële 
depreciatie die zich in de jaren 1982-1988 voordeed de vraag naar en dus de productie 
van verhandelbare goederen stimuleerde, concentreerde de onderbezetting - en de 
sociale consequenties daarvan - zich in de sector internationaal niet-verhandelbare 
goederen en diensten. In lijn daarmee vond vanaf 1985 een aanhoudend sterke groei 
van de export plaats, waartoe de directe buitenlandse investeringen in de mijnsector in 
belangrijke mate bijdroegen. In de jaren 1982-1989 groeide de export jaarlijks met 
gemiddeld bijna 8%. Anders dan in de voorafgaande fase was er nu ook sprake van 
herstel van de binnenlandse productie van met de import concurrerende goederen en 
diensten. Ondanks dit productieherstel van internationaal verhandelbare goederen en 
diensten na de crisis, werd in deze fase het proces van deïndustrialisatie niet gekeerd: 
het aandeel van de industrie in het BBP daalde in de jaren 1982-1989 tot 20,5 % 
(Agosín en Ffrench-Davis, 1993).  

Het economische herstel na de crisis viel samen met een toename van de 
investeringen, met name van de buitenlandse directe investeringen. Desondanks 
bleven de investeringen in de jaren 1982-1989 met een aandeel va n 18% in het BBP 
ruim onder het gemiddelde historische peil. Het relatief lage investeringsniveau vormt 
een verklaring voor het feit dat de Chileens productiegroei zowel in de eerste als in de 
tweede fase historisch gezien laag bleef: in de jaren 1974-1981 bedroeg de 
gemiddelde jaarlijkse groei van het BBP 3,3%, in de jaren 1982-1989 was dat 2,6%, 
terwijl de groei in de jaren 1960 –1970  4,2%  was geweest (zie tabel 1). 
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Tabel 1 – Productie- en exportgroei in Chili, 1960 -2001 (in procenten)  
__________________________________________________________ 
 
Periode  Groei  Groei   Groei niet-    Export/BBP 
  BBP  export           export BBP   
__________________________________________________________ 
 
!960-70    4,2   3,6            4,3  14,0 
1971-73    0,5            - 4,1            0,9  11,8 
1974-81    3,3  13,6            1,5  21,8 
1982-89    2,6    7,8            1,1  28,3 
1990-98    7,3    9,8            6,3  29,8 
1999-2001    2,4    7,3            0,0  31,4 
__________________________________________________________ 
 
Bron: eigen berekening, gebaseerd op cijfers van de centrale bank ontleend aan 

Ffrench-Davis (2002). 
 
 
5 De fase van democratische aanpassingen van de hervorming  
 
Met de installatie in maart 1990 van een democratisch gekozen regering begon een 
proces van geleidelijke democratisering in het land. Dit proces luidde ook een nieuwe 
fase in het economische beleid in. In deze nieuwe politieke constellatie waren de 
macro-economische beleidsaanpassingen gericht op vergroting van de binnenlandse 
investeringen, groei van de economie en verhoging van de sociale uitgaven. De 
eerdere uitgangspunten van het internationale -handelsbeleid bleven echter 
gehandhaafd. De coalitiepartners in de nieuwe regering waren wel de mening 
toegedaan dat het economische liberalisatie proces in het verleden slecht was 
uitgevoerd en dat slecht management verantwoordelijk was voor zowel de sterke 
deïndustrialisatie van het land als onnodige faillissementen van bedrijven in de jaren 
zeventig en tachtig. De coalitiepartners waren desondanks  van mening dat de 17 jaar 
eerder geïnitieerde hervorming al in de jaren tachtig was geconsolideerd en dat het in 
dit stadium niet mogelijk was de negatieve aspecten ervan op korte termijn  terug te 
draaien (Ffrench-Davis, 2002). 

In overeenstemming met deze visie hebben de opeenvolgende democratische 
regeringen in het algemeen de handelsliberalisatie niet alleen gehandhaafd, maar zelfs 
nog geïntensiveerd. Het uniforme importtarief bleef gehandhaafd en vervolgens in 
1991 verder verlaagd tot 11%. In 1999 werd begonnen met nieuwe geleidelijke 
reducties die uiteindelijk moeten leiden tot een uniform tarief van slechts 6% in 2003 
(Ffrench-Davis, 2002). De belangrijkste aanpassing van het handelsbeleid betreft de 
combinatie van de eenzijdige tariefsverlagingen en participatie in preferentiële 
regionale handelsovereenkomsten met strategische handelspartners, vooral in Latijns- 
Amerika. Omdat Chili al een hoge mate van handelsliberalisatie had bereikt, was de 
verwachting dat het positieve effect van een verdere eenzijdige liberalisatie gering zou 
zijn. Om die reden heeft Chili prioriteit gegeven aan de preferentiële regionale 
handelsovereenkomsten. Deze hebben het grote voordeel van wederkerigheid 
(reciprocity).  

De vorderingen die de Latijns-Amerikaanse landen op het gebied van 
economische integratie boeken, worden gezien als een vorm van open regionalisme. 
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De actieve deelname van Chili aan de preferentiële overeenkomsten weerspiegelt de 
politieke herintreding van Chili in de regio, na het betrekkelijke isolement gedurende 
het militaire regime. Er zijn intussen handelsovereenkomsten getekend met de landen 
van het Andes-pact (Bolivia in 1993, Venezuela in 1993, Colombia in 1994, Equador 
in 1995 en Peru in 1998) en met de Midden-Amerikaanse Gemeenschappelijke Markt 
(1999). Met Mercosur werd in 1996 een akkoord gesloten dat vastlegt dat in 2004 een 
vrijhandelszone (free trade area) zal functioneren. Er zijn ook 
vrijhandelsovereenkomsten gesloten met Mexico in 1991 en 1999 en met Canada in 
1997. Met de Verenigde Staten staa t Chili dicht bij een akkoord over deelname van 
Chili aan de NAFTA. Ook met de Aziatische landen rond de Stille Oceaan wordt  
over handelsakkoorden gesproken, terwijl in mei 2002 een overeenkomst is getekend 
voor vrije handel met de Europese Unie (Foreign Investment Committee, 2002). 

Het beleid van exportbevordering dat in de eerdere fase zo succesvol was 
geweest, heeft in deze fase aan kracht ingeboet. De reden is dat door nieuwe regels 
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die in de Uruguay-ronde zijn vastgelegd, het 
gebruik van exportsubsidies door ontwikkelingslanden aan banden is gelegd. 
Vrijstelling van  belastingen en andere fiscale voordelen voor exporteurs zijn daardoor 
aan  beperkingen onderworpen. Deze ingrepen zullen uiteindelijk in 2003 opgeheven 
moeten zijn. Dat maakte het noodzakelijk de exportbevordering  te richten op 
overheidsbeleid dat rechtstreeks marktfalen corrigeren. De belangrijkste activiteit van 
het staatsorgaan dat is belast met de exportbevordering, PROCHILE, is het 
verschaffen van informatie aan potentiële exporteurs over nieuwe markten en de 
promotie van Chileense producten op buitenlandse markten.  

In de jaren negentig werd het systeem van de kruipende wisselkoersband 
voortgezet, maar  het wisselkoersbeleid werd wel actiever. In t egenstelling tot de jaren 
tachtig, waarin de kapitaalinstroom naar de regio gering was en er een neiging tot 
depreciatie van de peso bestond, vond er in de jaren negentig een sterke opleving van 
de kapitaalinstroom plaats die een tegengestelde druk op de peso gaf: een 
appreciatietendens. De wisselkoers die tot dan toe aan de dollar gekoppeld was, werd 
nu gekoppeld aan een valutamand. Dit creëerde wisselkoersonzekerheid ten opzichte 
van de dollar en ontmoedigde zo de valutaspeculanten, die vooral in dollars plegen te 
opereren. Daarnaast introduceerde Chili in juni 1991 restricties op de kapitaalinvoer3. 

De kapitaalrestricties bestonden eruit dat kapitaalinstroom met een looptijd 
van minder dan een jaar onderhevig waren aan de verplichting  om 20% van het 
bedrag gedurende een jaar renteloos bij de Chileense central bank aan te houden. Een 
percentage dat opliep naar 30% in juli 1995. Dit betekende een vermindering van het 
rendement van de lening. Deze vermindering nam toe naarmate de lening een kortere 
looptijd had. Die beperking zette een rem op de neiging tot appreciatie van de reële 
wisselkoers die zich vanaf dat moment voordeed. Vanwege de vermindering van de 
kapitaalstroom werd in juni 1998 de verplichte reserve verlaagd tot 10% en in 
september van hetzelfde jaar werd ze tot nul gebracht. De beperkingen op de directe 
buitenlandse investeringen waren minimaal: tot 1992 konden ze niet tijdens een eerste 
periode van drie jaar terug getrokken worden, daarna was de minimumtijd  een jaar en 
bestonden er geen beperkingen op de repatriëring van winsten (Edwards, 2000).  

De strategie om de peso-appreciatie te beteugelen was in de eerste helft van de 
jaren negentig succesvol. Ondanks de toename van de kapitaalinstroom was de 
appreciatie in Chili minder dan in andere, vergelijkbare landen. Mede hierdoor bleef  
                                                                 
3 Deze restricties, die gedurende de jaren negentig van kracht bleven, hebben sterk de aandacht 
getrokken, maar waren op zichzelf niet uitzonderlijk, gezien de lange en intensieve geschiedenis van 
kapitaalrestricties sinds de jaren dertig in de wereld (cf. Gallego et al., 1999, p. 4). 
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het lopende-rekeningtekort in die jaren beperkt, tot gemiddeld 2,5% van het BBP - in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Mexico, waar het percentage voor het uitbreken van  
Mexicaanse peso-crisis acht bedroeg.   

De gevoeligheid van Chili voor de buitenlandse omstandigheden werd in 1994 
manifest toen zich, onder invloed van het besmettingseffect van de Mexicaanse peso-
crisis, een sterke terugval in de kapitaalinstroom voordeed. Deze vertraagde de 
economische groei in Chili, ondanks de gezonde economische fundamenten van het 
land. Bij die gelegenheid deed zich geen sterk recessief effect voor vanwege de 
verbetering van de Chileense ruilvoet, die zich ook in de jaren 1994 en 1995 voordeed 
als gevolg van een spectaculaire verhoging van de wereldprijs van koper (zie figuur 
1). Hierdoor beschikte Chili over voldoende extra deviezen om het ontstane tekort op 
de kapitaalrekening te compenseren en de groei in 1995, ondanks de sterke 
inkrimping van de buitenlandse kredieten, vol te houden. In dit geval werd de reductie 
van de kapitaalstroom wegens de besmetting door de Mexicaanse crisis dus door de 
verbetering van de ruilvoet en handelsbalans gecompenseerd.  
 
  
Figuur 1 – De internationale koperprijs (£ per metrische ton) 
 

Bron: Datastream: prijs op de London Metal Exchange. 
 
 
Hoewel de Chileense centrale bank de restricties op de kapitaalinstroom in de tweede 
helft van het decennium ongewijzigd voortzette, bleek dit niet afdoende te zijn: de 
kapitaalinstroom steeg in de jaren 1996-1997 zodanig dat de strategie om de 
appreciatie te beperken aan kracht inboette. De overvloedige instroom van kapitaal 
zorgde voor een appreciatie van 16%  tussen 1995 en 1997, waardoor het tekort op de 
lopende rekening tot 5,7% van het BBP toenam. Dit betekende meer dan een 
verdubbeling ten opzichte van de eerste helft van het decennium (Ffrench-Davis, 
2002).  De sterke appreciatie leidde tot een herallocatie van productiefactoren, met 
een overdadige stimulering van investeringen in de non -tradable-sector, met name in 
de  bouw en in de handel. Dit ging ten koste van de productie van tradables.  

Ondanks de reële appreciatie gedurende het grootste deel van de jaren 
negentig, bleef de exportsector een grote dynamiek aan de dag leggen: de export 
groeide met gemiddeld 9,8% in de jaren 1990-1998 en 7,3% in de daarop volgende 
drie jaren. Deze aanzienlijke groei van de Chileense export heeft drie verklaringen: de 
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grotere dynamiek van de wereldhandel in vergelijking met het voorgaande 
decennium; de preferentiële toegang tot nieuwe markten dankzij de 
handelsovereenkomsten; het hogere investeringsniveau, waardoor de productiviteit 
aanzienlijk toenam en vervolgens de concurrentiepositie verbeterde. 

Mede omdat de peso in de eraan voorafgaande jaren was geapprecieerd,  
ontstond er een devaluatieverwachting toen eenmaal de Aziatische crisis op Chili 
doorwerkte. Deze verwachting leidde tot kapitaalvlucht. Om deze situatie het hoofd te 
bieden verhoogde de centrale bank de rente. Uiteindelijk werd in september 1999 
besloten de wisselkoers los te laten en dus de peso te laten zweven. Dit betekende het 
einde van het systeem van de kruipende wisselkoersband.  

Anders dan in de voorgaande periode kwam de groei van het BBP in de jaren 
negentig voort uit de dynamiek van zowel de sector van internationaal verhandelbare 
goederen, zowel exporteerbare als importeerbare goederen, als de sector van de 
internationaal niet-verhandelbare goederen. In de jaren 1990-1998 vertoonde het BBP 
een gemiddelde groei van respectievelijk 7,3 (zie tabel 1). Deze groei werd 
ondersteund  door een ongeëvenaard investeringsniveau: in de jaren 1990-2000 
bedroeg de participatie van de investeringen 28% van het BBP.  De toename van de 
investeringen deed zich niet alleen voor in de exportsector, maar ook in de rest van de 
economie, zodat ook de productie van non-tradables, en met name de infrastructuur 
en telecommunicatie, een enorme uitbreiding onderging. Empirische studies van tonen 
aan  dat de sterke groei  in Chili mogelijk werd gemaakt door een combinatie van 
accumulatie van kapitaal, uitbreiding van de factor arbeid en een aanzienlijke toename 
van de zogenoemde totale factorproductiviteit (Gallego en Loayza, 2002). 

De economische recessie die Chili aan het einde van de jaren negentig trof, vindt 
zijn verklaring in de verslechtering van de ruilvoet, die te wijten was aan de sterke 
daling van de koperprijs als gevolg van de Aziatische crisis, nog versterkt door de 
daling van de buitenlandse kapitaalinstroom. Als een negatieve externe schok een 
verslechtering van de ruilvoet en een vermindering van de vraag bewerkstelligt, dan 
vereist het handhaven van het productieniveau een toename van de externe middelen. 
In het geval van Chili echter veroorzaakte de bruuske verslechtering van de ruilvoet 
juist de tegenovergestelde reactie van de internationale beleggers. Door de 
verandering van de verwachtingen verminderden ze in de vorm van een kapitaalvlucht 
de beleggingen in Chili, ondanks de solide economische fundamenten van het land.   

Omdat de internationale financiële markte n niet voldeden aan de financiële 
behoeften van de binnenlandse ingezetenen, wendden deze zich tot de binnenlandse 
financiële markten, en dan met name tot de handelsbanken. Deze zijn in Chili, evenals 
in andere landen met een minder ontwikkeld financieel systeem, de belangrijkste 
financiële intermediairs4. Door deze toename van de kredietvraag op de binnenlandse 
markt, zagen de middelgrote en kleine bedrijven, die in het verleden geen toegang 
hadden tot de buitenlandse markt, zich opzij gedrongen door de grote bedrijven die er 
niet meer in slaagden buitenlandse financiering te verwerven. Dit zorgde voor een 
extra neerwaartse druk op de binnenlandse productie. 

In de jaren negentig heeft het land, dat de toon aan had gegeven voor de financiële 
en handelsliberalisatie, ook een grote gevoeligheid aan de dag gelegd voor externe  
omstandigheden, ondanks de aanzienlijke voorsprong in de ontwikkeling van de 

                                                                 
4 Hoewel de deelname van de handelsbanken aan de financiering in Chili gelijk is aan die van de 
Europese ontwikkelde landen, is de structuur van de looptijd geconcentreerd op de korte termijn: 60% 
van de leningen hebben een looptijd van minder dan een jaar (Caballero, 2002). 
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financiële sector en ondanks de mechanismen die in werking zijn gesteld om de 
instroom van kapitaal te reguleren (Edwards, 2000). Hoewel de volatiliteit van de 
groei van het BBP in Latijns-Amerika in de jaren negentig bijna is gehalveerd ten 
opzichte van het decennium van de schuldencrisis, blijft die volatiliteit hoog. Ze 
bedraagt nog het dubbele van wat de geavanceerde economieën, zoals die van de 
Verenigde Staten, te zien geven.  De macro-economische volatiliteit van Chili was in 
de jaren negentig zeker niet minder dan het gemiddelde van de regio; ze was daaraan 
ruwweg gelijk. De volatiliteit van het BBP en van de particuliere internationale 
kapitaalstromen was minder in kleine landen zoals Bolivia en Guatemala die weinig 
toegang tot de internationale financiële markten hadden en was hoog in landen als 
Argentinië en Venezuela die er wel toegang toe hadden en daar geen restricties voor 
hadden opgelegd. Landen als Brazilië, Chili en Colombia die de internationale 
kapitaalstroom wel reguleerden, nemen een tussenpositie in(Rodrik, 2001). 
 
 
6 Slotbeschouwing 
 
Dankzij de op de markt gerichte hervormingen die in de jaren zeventig zijn ingezet, is 
Chili erin geslaagd een uitzonderlijk sterke groei van de export te bewerkstelligen, 
met een gemiddelde jaarlijkse groei van de export van 10 % in de periode 1974-2001. 
Het succes van de export is vergezeld gegaan van aanzienlijke fluctuaties in het 
binnenlandse product en van een tamelijk bescheiden gemiddelde groei daarvan in 
vergelijking met de situatie van het tijdperk van importsubstitutie. 

Ondanks deze vooruitgang en de uitstekende economische prestatie vanaf 
1987, waren de vertraging van de economische groei in 1994 onder invloed van de 
Mexicaanse peso-crisis en de economische recessie aan het eind van de jaren negentig 
onder invloed van de Aziatische crisis, uitingen van een aanzienlijke macro-
economische volatiliteit. Tijdens  die twee gebeurtenissen is de oorzaak van de 
afwijking van de productie van haar potentiële niveau niet gelegen in het zich 
voordoen van macro-economische onevenwichtigheden of inefficiënties als gevolg 
van overdreven interventionisme.  

Met gezonde economische fundamenten wordt de macro-economische 
volatiliteit vooral verklaard vanuit de grotere afhankelijkheid van externe 
omstandigheden. Met de handelsliberalisatie neemt duidelijk de afhankelijkheid van 
de ruilvoet van externe gebeurtenissen toe. In het geval van landen met een 
comparatief voordeel in producten waarvan de voortbrenging intensief rust op 
natuurlijke hulpbronnen, blijkt de ruilvoet  weinig stabiel te zijn. Dankzij de 
financiële liberalisatie blijken de ruilvoetfluctuaties versterkt te worden door de 
particuliere kapitaalstromen. Deze zijn in landen met financiële markten met weinig 
diepte ook nog eens volatieler dan in landen met een goed ontwikkeld financieel  
systeem.  

De ogenschijnlijk tegenstrijdige houding van de internationale beleggers in het 
geval van Chili weerspiegelt een relatie groot aandeel van korte-termijnkapitaal in het 
Chileense internationale kapitaalverkeer. Dat wekt de indruk dat het in Chili nog 
steeds schort aan een voldoend ontwikkelde binnenlandse financiële sector om een 
solide integratie met de internationale financiële markten mogelijk te maken. Het is 
opmerkelijk dat Chili het slachtoffer werd van financiële besmetting in een periode 
waarin een systeem van restricties op de kapitaalstromen functioneerde, juist met het 
doel de volatiliteit te beperken. 
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Na de analyse van de uitkomsten van het economische beleid van de laatste 
dertig jaar kunnen we moeilijk Chili als het boegbeeld van de liberalisatie 
beschouwen en wel om twee redenen. Ten eerste kunnen we Chili niet tonen als het 
voorbeeld van een orthodox, op vrije markten gericht, beleid. Alhoewel in de jaren 
1974-1982 in Chili een beleid van versnelde verlaging van barrières voor de 
internationale handel en liberalisatie van de markten werd toegepast, was het 
overheidsbeleid in de jaren 1982-2001 doorspekt met heterodoxe elementen die het 
oorspronkelijke beleid aanzienlijk nuanceerden. Ten tweede kunnen we de resultaten 
op lange termijn bezwaarlijk als succesvol aanmerken. Er is eerder sprake van een 
gematigd positief resultaat dat de economische prestaties uit een verder verleden niet 
overtreft. In geen geval kunnen we van een Chileense wonder spreken! 

Het nut van de Chileense ervaring ligt niet zo zeer in de zuiverheid van het 
toegepaste model of in de uitzonderlijk hoge economische groei. De kracht van de 
Chileense ervaring is tweeledig. Aan de ene kant staat de overtuiging van de 
beleidsmakers dat het oriënteren van de economie op de externe markt noodzakelijk 
was, wegens ideologische overwegingen van enkelen of omdat volgens de anderen 
een import substitutie beleid niet langer houdbaar was. Aan de ander kant, hebben de 
beleidsmakers sinds 1982 flexibel en pragmatisch gereageerd op de scherpe kanten 
van de liberalisatie telkens als een nieuwe stap nieuwe marktfalen  zichtbaar maakte. 
De liberalisatie is consequent doorgezet maar steeds als problemen ontstonden werden 
zonder aarzeling reguleringen en controles toegepast, niet met de bedoeling deze te 
handhaven maar juist om tijd te winnen om een benodigde institutionele ontwikkeling 
tot stand te brengen, zodat op termijn de reguleringen weer konden verdwijnen. Het 
gevoerde beleid was gebaseerd op de overtuiging dat met name in 
ontwikkelingslanden de markten verre van perfect werken, maar ook dat 
staatsinterventie alleen een second-best-oplossing biedt. Het Chileense beleid is er tot 
nu toe een van succesvolle opeenvolgende bijstellingen. 
Conclusie: appreciatie van de ruilvoet bij financiële opening creëert voorwaarden 
voor besmetting. 
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