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En aquest article, Fred Block discuteix la idea segons la qual “l’orgia de préstecs que han demanat les llars, 
els Governs i les institucions financeres és el detonant dels nostres problemes” i que “la recuperació 
mundial requereix que tothom comenci una dieta de baix deute”. Al contrari, argumenta Block, “en 
l’economia dels Estats Units i d’arreu del món, el nostre problema actual no és que tinguem massa deute 
sinó massa poc”. 
 
No és que no es sofríssim una “epidèmia de préstecs temeraris, o més ben dit quans ens referim a les llars, 
una epidèmia de préstecs estúpids”, però l’antídot per a aquest deute insensat no és “la panacea del no-
deute”, sinó els préstecs intel·ligents. És a dir, préstecs que financin “la inversió real (el tipus d’inversió que 
genera rendiments reals en els anys venidors) i que és la clau del creixement econòmic i de la prosperitat. 
És aquest creixement el que generarà els ingressos necessaris perquè els particulars, les empreses i els 
Governs liquidin els seus deutes”.  
 
Fred Block defensa aquesta tesi argumentant que “la taxa d’inversió actual es situa molt per sota dels 
nivells pre-crisi”. Els governs no inverteixen “perquè pateixen la pressió de l’equilibri pressupostari o el 
límit del dèficit” i les institucions financeres “no poden fer-ho perquè s’han tornat extremadament 
al·lèrgics als riscos, i perquè no existeixen els mecanismes que dirigeixin el capital privat cap a aquest tipus 
de despesa”. 
 
Aquestes són les direccions en les que l’autor creu que cal invertir: “Fins i tot mentre desenvolupem nous 
models de transport, per exemple, hem de continuar donant suport als antics. Hem de construir i mantenir 
infraestructures per a la navegació marítima i fluvial, per al transport terrestre: autopistes, línies de 
ferrocarril i trànsit de masses, per al transport aeri i fins i tot per al transport espacial. Hem afegit xarxes 
sense cables i Internet a la nostra infraestructura de comunicació però ho hem fet sobre les antigues xarxes 
per cable i de retransmissió. I molts dels projectes d’infraestructures, com ara ponts i ports, s’han de 
construir a mida cada vegada i això fa que augmenti inevitablement el seu cost en comparació amb els 
productes produïts en massa.  Així mateix, malgrat totes les noves tecnologies informàtiques, l’educació 
(des de l’escola bressol fins als doctorats) requereix encara moltes aules i despatxos i construir aquestes 
instal·lacions implica una proporció més gran del PIB.” 
 
Qui pot aportar els recursos, per a aquests inversions? Block suggereix XXXX opcions: (1) “les institucions 
com el Banc Mundial i els grans bancs regionals d’inversió podrien augmentar de forma substancial els 
seus préstecs als mercats globals de capital per finançar els projectes d’infraestructures que fan falta arreu 
del món”; (2) “els Governs podrien oferir garanties de préstec i subvencions a les entitats públiques i 
privades per encoratjar més esforços d’ inversió”;i (3) “podríem incrementar les societats publicoprivades a 
través de les quals el sector privat podria augmentar el finançament de les infraestructures que necessita”. 
 
Tot i això, conclou l’autor, el primer pas és que les elits polítiques i econòmiques reconeguin l’error de la 
política del no-deute. I l’epicentre d’aquest error de diagnòstic és la Unió Europea, que “per desgràcia, ha 
decidit arbitràriament que el deute consolidat a tots els nivells de Govern dins d’una nació no pot excedir el 
60% del PIB. Aquest límit no distingeix entre deute intel·ligent i deute estúpid. I té poc sentit especialment 
en un moment en què la despesa en infraestructura és crucial per impulsar les economies cap endavant. 
Grècia, Espanya, Itàlia i Irlanda haurien de demanar més préstecs per invertir sàviament en la 
infraestructura que necessiten fins i tot si el cost dels préstecs totals sobrepassa aquest sostre arbitrari 
esmentat”. 
 
“La forma correcta d’estalviar els nostres recursos és demanar més préstecs i invertir de forma productiva”. 
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