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A economia uruguaia durante a ditadura (1973 - 1985): análise e comparação
O presente trabalho é parte integrante da pesquisa “Desenvolvimento Econômico dos países
da América do Sul: evolução histórica e impactos recentes do Investimento Direto Estrangeiro
(IDE) chinês”, realizada no âmbito do Núcleo de Estudo e Pesquisa dos Países da América do Sul
(NEPPAS) da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) - UFRGS, e versando, neste caso,
especificamente sobre o Uruguai. A etapa inicial do referido projeto, enquanto grupo de pesquisa,
consiste na análise da economia do Uruguai (e de outros oito países da região) do período colonial
até o presente momento, contemplando, para além disso, aspectos históricos, políticos e sociais. Na
sequência do projeto, objetiva-se compreender a interação do referido país com a economia
internacional, de modo a traçar o perfil de IDE no Uruguai.
Como parte integrante e específica da grande pesquisa, o presente trabalho tem, como
objetivo, analisar a trajetória econômica uruguaia durante o período da ditadura civil-militar no
país, de 1973 a 1985, considerando também os aspectos sociais e políticos de dado momento
histórico. A metodologia do presente trabalho consiste, primeiramente, na análise da bibliografia
referente à história econômica e política uruguaia. Além disso, são utilizados relatórios do governo
e de organizações internacionais como fonte secundária. Como fonte primária, conta-se com
informações disponibilizadas pelas instituições uruguaias, referentes principalmente aos indicadores
econômicos. Buscar-se-á analisar, sobretudo, as interações do Uruguai com o exterior, o grau de
liberalização econômica e a intensidade do comércio internacional. Comparativamente às duas
décadas anteriores, será realizada a compreensão da economia nacional do período, procurando
estabelecer aspectos de continuidade ou de ruptura referentes à estrutura econômica, à pauta de
exportação e aos setores predominantes. Para além disso, busca-se, por fim, traçar os efeitos que as
políticas do referido período produziram na década de 1990, posterior à abertura democrática.

