El Nobel Phelps compara
Trump amb Mussolini
L’acadèmic critica el dirigisme del president dels EUA
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El premi Nobel d’Economia, Edmund Phelps
PIERGIORGIO M. SANDRI
Barcelona

Si la història es repeteix com a
farsa, com deia Marx, ja ha co
mençat l’espectacle. En una tro
bada amb la premsa durant la se
va estada a Barcelona, el premi
Nobel d’Economia Edmund
Phelps va carregar durament
contra l’intervencionisme del
president dels EUA, Donald
Trump, i el va equiparar amb
fantasmes del passat.
“Em recorda un planificador
econòmic a l’estil dels anys tren
ta o quaranta. Vol privilegiar al
guns sectors en lloc d’altres, dis
torsionar al seu aire el comerç.
Les seves idees evoquen les de
l’economia corporativista de Be
nito Mussolini”, va afirmar el
prestigiós acadèmic.
La comparació va pujar de to
quan va evocar un altre dictador
d’aquella època. “També Adolf
Hitler va recórrer al proteccio
nisme a Alemanya, va tancar els
intercanvis amb l’objectiu d’afa
vorir certs sectors, però la conse

qüència va ser la caiguda de la
productivitat”.
A Phelps, com ja es deu haver
intuït, no el convenç el programa
del nou president nordamericà,
allunyat dels ideals liberals que
aquest professor defensa. “El
mercat creu en els beneficis que
s’obtindran gràcies a les seves re
tallades d’impostos, però Trump
no ha explicat com es pagaran.

El catedràtic
de Colúmbia ha
ingressat a la Reial
Acadèmia Europea de
DoctorsBarcelona
Això de que amb menys tributs
les empreses invertiran més i
tindran més guanys s’ha demos
trat com una hipòtesi errònia des
dels temps de Ronald Reagan. O
cal reduir despeses o augmentar
altres taxes. La reducció fiscal no
pot sortir de franc”, va assegurar.

El Nobel acaba de publicar un
llibre, Una prosperitat inaudita
(RBA), en el qual defensa la inno
vació com a motor del creixe
ment. I afirma que aquest motor
està embussat, perquè en termes
agregats la innovació ha caigut a
zero en molts països occidentals,
que “han traït els seus ideals de
modernitat”.
Com a conseqüència, s’han
perdut “bons llocs de treball” als
EUA al sector manufacturer i ai
xò fa, d’acord amb la seva anàlisi,
que el malestar creixi i derivi en
l’auge dels populismes.
Encara que entén el fenomen,
Phelps es va mostrar molt crític
sobre la naturalesa d’aquestes
reivindicacions. “L’economia ha
fallat a la societat, però la societat
també li ha fallat a l’economia”,
va resumir.
Per afegir: “Aquesta gent creu
que el Govern li deu alguna cosa.
Argumenten que existeix el dret
a cobrar el salari que cobraven
abans. D’on han tret que existeix
un dret així?”.
En aquesta mateixa línia,
l’acadèmic de Colúmbia va mos
trar el seu profund “menyspreu”
per la teoria de la renda universal
bàsica, una proposta que també
comença a tenir cert eco a Silicon
Valley davant el repte que
suposa l’automatització de la fei
na. “És una desgràcia. I és un
desastre des del punt de vista
moral. Aquesta renda interfe
riria en els processos produc
tius i, en última instància, depri
miria els salaris reals”. Per
Phelps, no es tracta de tenir por
dels robots. “Em preocupa més
aviat que la feina acabi sent
menys atractiva”.
Phelps va ingressar la setmana
passada a la Reial Acadèmia Eu
ropea de DoctorsBarcelona
(RAEU), com a acadèmic d’ho
nor. En el seu discurs, va alertar
que Europa “està malalta”.
Sense ocultar la seva admira
ció per grans intel∙lectuals euro
peus, des de Pico della Mirando
la fins a Cervantes, Martí Luter i
Montaigne, el Nobel va fer una
crida “perquè es torni a tenir
curiositat, a arriscar i experi
mentar”. Les altres lliçons de la
història.c

El PIB dels països de l’OCDE puja
només un 0,4% el primer trimestre
BARCELONA Redacció i agències

El creixement del producte in
terior brut (PIB) del conjunt
dels països de l’Organització
per a la Cooperació i el Desen
volupament Econòmic (OCDE)
es va alentir el primer trimestre
de l’any al 0,4%, tres dècimes
per sota de l’expansió del 0,7%
observada en els últims tres me
sos del 2016. La desacceleració
del creixement s’explica pel
menor vigor de l’expansió del
PIB del Regne Unit, que va pas

LA VANGUARDIA 57

ECONOMIA

DIMARTS, 23 MAIG 2017

sar al 0,3% entre gener i març,
davant el 0,7% del trimestre an
terior, així com als Estats Units,
on l’economia es va desaccele
rar al 0,2% des del 0,5%. La UE
va aguantar molt millor i el seu
PIB va créixer un 0,5%, tan sols
una dècima menys que en el tri
mestre anterior.
Al contrari, el creixement del
PIB es va accelerar en el primer
trimestre a Alemanya, fins al
0,6% des del 0,4%, i al Japó, fins
al 0,5%, davant el 0,3% del quart
trimestre del 2016. Entre els pa

ïsos de l’OCDE dels quals hi ha
via dades disponibles, l’incre
ment més important del PIB en
el primer trimestre va corres
pondre a Finlàndia (1,6%), al da
vant de Letònia (1,4%), mentre
que Grècia va registrar la pitjor
dada, amb una contracció del
PIB del 0,1%.
En el cas d’Espanya, el PIB va
registrar en el primer trimestre
un creixement del 0,8% respec
te als tres mesos anteriors, men
tre que en termes interanuals
l’expansió va ser del 3%.c
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El futur
serà millor
si obrim la
nostra energia.
Cada dia sentim la necessitat
d’obrir-nos i relacionar-nos amb els
altres. Això és el que ens permet avançar.
Per això hem canviat la nostra forma
de fer les coses, basant-nos en la
innovació i l’intercanvi, les idees i el
progrés. Benvinguts a una era en la
qual, si tots obrim la nostra energia,
podrem crear un futur millor.

