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L’era dinàmica de creixement
robust i de creació d’ocupació
s’ha acabat, i ara comença una fa-
se de quasiestancament en les
economies avançades. Aquest
escenari tan magre coincidirà
perillosament amb uns nivells
de deute molt elevats, cosa que
agreujarà el perill de noves mo-
ratòries. És l’últimamala notícia
procedent de l’equip d’anàlisi
del Fons Monetari Internacio-
nal (FMI),Perspectiva Econòmi-
ca Mundial, en un moment de
preocupació creixent pel risc
d’un impagament grec.
La gran crisi financera del

2008-2009 va noquejar l’econo-
mia mundial, i és poc probable
que es recuperin els nivells de
creixement anteriors a la crisi,
adverteix l’FMI, dirigit per
Christine Lagarde, a l’informe
sobre expectatives, les previsi-
ons del qual es publicaran la set-
mana que ve abans de l’assem-
blea semestral a Washington.
El creixement en les economi-

es avançades –Europa, els EUA
i el Japó– va caure del 2% a
l’1,5% després de la fallida de
Lehman Brothers i la paràlisi
del sistema internacional de crè-
dit a finals del 2008. Ara el mal
causat aleshores es pot fer

permanent. Només s’assolirà
l’1,6%de creixement en el perío-
de del 2015 al 2020 enfront del
més del 2% registrat la primera
dècadadel segle. Els EUAdepas-
saran aquesta xifra, de manera
que hi ha un perill d’estan-
cament en l’economia europea,
que viu una falta de demanda
generalitzada i pressions de-
flacionistes. “Les crisis finan-
ceres poden reduir de manera
permanent el nivell de renda po-
tencial a causa de la caiguda de
la inversió, l’atur estructural i el

descens de la població activa”.
El perill d’un creixement

raquític ad infínitum es veu ac-
centuat per factors estructurals
en economies molt madures, en
què els motors del creixement
ja estan gastats. L’envelliment
de la població i una desaccelera-
ció de la productivitat famolt di-
fícil que l’economiamundial pu-
gui recuperar les taxes de creixe-
ment del passat.
En aquest aspecte, l’FMI no

s’afegeix al tecnooptimisme en
voga a SiliconValley iWall Stre-

et. La desaceleració de la pro-
ductivitat de l’última dècada
“sembla reflectir la disminució
de l’impacte sobre el creixe-
ment dels avenços de la tecnolo-
gia de la informació”.
Si bé les economies emer-

gents creixeran més que les
avançades, s’esvaeix a ritme de
vertigen l’optimisme respecte a
l’era dels Brics. El creixement
mitjà a les economies emer-
gents baixarà del 6,5% al 5,2% el
quinquenni vinent. LaXina s’en-
frontarà demaneramoltmés rà-

pida que les economies avança-
des aleshores als problemes de
l’envelliment demogràfic, i una
desacceleració de la productivi-
tat. Si la Xina no aconsegueix re-
equilibrar l’economia mitjan-
çant una contracció del crèdit,
la desacceleració als països
emergents serà més gran.
L’FMI adverteix que “el des-

cens del creixement potencial
dificultarà la reducció del deute

públic i privat com a percentat-
ge del PIB”. Això és especial-
ment preocupant per a la perifè-
ria de l’euro en un moment
d’enorme preocupació a l’FMI a
causa del risc que Grècia no pu-
gui reemborsar crèdits del Fons
per milers de milions d’euros.
L’FMI destaca el descens de

la inversió privada als països
avançats (del 25% amb relació
als pronòstics anteriors a la cri-
si). Aquesta tendència és un risc
potencial per als països del sud
d’Europa.
A l’informe, l’FMI insta els go-

verns a “proporcionar suport a
la demanda, ja que la inversió
s’ha vist fortament perjudicada
per la crisi”. I proposa reformes
estructurals a la recerca del crei-
xement perdut.c

PAÏSOS AVANÇATS

El Fons, inquiet
davant la caiguda
del 25% de la
inversió privada

L’hipotètic impagament del deute grec comença a enfosquir el panorama internacional
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S’esvaeix l’optimisme
en què s’han mogut
aquests últims
cinc anys els Brics

Varufakis diu queel Fons serà flexible ambGrècia
]El Fons Monetari Internaci-
onal (FMI) està disposat a
ser “flexible” amb el paquet
de reformes que va proposar
Grècia als creditors abans
que es desemborsin nous
fons dels rescats del 2010
i el 2012, segons va anunciar
dimarts el Ministeri de
Finances grec. La declaració
es produeix després d’una
trobada entre el ministre
grec de Finances, Ianis Varu-
fakis, i la màxima respon-
sable de l’FMI, Christine
Lagarde, que es van reunir

diumenge a Washington.
“Lagarde (...) va emfatitzar

que, en el cas de Grècia,
l’FMI està disposat a mostrar
extrema flexibilitat en la ma-
nera en què s’avaluaran les
reformes i les propostes fis-
cals del Govern”, sempre
segons la versió del Ministeri
de Finances grec. La mateixa
font afegeix que els responsa-
bles del Tresor dels Estats
Units, que també es van tro-
bar amb Varufakis, van ex-
pressar la disposició de l’Ad-
ministració Obama a fer el

paper de “negociador ho-
nest” per ajudar que Grècia
pugui assolir un acord amb
els seus creditors.
L’FMI, juntament amb la

Comissió Europea i el Banc
Central Europeu, forma la
troica que des de mitjan
2010 dicta la política d’auste-
ritat fiscal i regressió social
contra la qual va vèncer les
eleccions el nou Govern d’es-
querra radical que fins ara
només ha aconseguit la victò-
ria moral de substituir troica
per “les institucions”.
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L’FMIalerta queel creixement
no tornarà als nivells previs a la crisi
Europa, els EUA i el Japó només creixeran l’1,6% anual entre el 2015 i el 2020
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