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Eric Maskin, premi Nobel d’Economia; catedràtic d’Economia aHarvard

“Només ens en sortirem amb
una inversió en infraestructures”

Edat?Calculoque emqueden 20anys, almenys, d’investigar i aprendre.Vaig néixer aNovaYork, on
vaig tenir una excel·lent educaciópública. Soc acadèmicde laRacef.Vaig viure a la casad’Einstein a
Yale i avui estic confinat aHarvard, però treballomésquemai. Les pantalles són les noves oficines

Què ens recomana per sortir
d’aquesta crisi pandèmica?
Jo crec que no serà suficient amb
injectar liquiditat. Non’hi ha prou
tampoc amb donar ajuts econò-

mics als aturats. Ja tenim els diners; però
ara cal treballar units per invertir-los creant
ocupació i confiança per a tothom. Només
així tornarem a creure en el futur.

Com?
Hem d’invertir massivament a la UE i als
EUA en un immens pla de creació de noves
infraestructures per frenar el canvi climàtic
amb energies renovables i salvar el planeta
mentre salvem les nostres economies.

Perquènon’hi haprouamb injectardi-
ners en el sistema per evitar la deflació?
Vostè ho ha dit, la deflació és el gran perill
ara: que la gent tingui por de gastar i guar-
din els diners fins a dessagnar l’economia
per inanició i que, al final, acabem quedant-
nos tots sense res.

És el perill de totes les recessions.
I és molt més difícil de prevenir i gestionar
que la inflació: hem d’aturar la deflació.

Per què construir infraestructures?
Perquè les infraestructures per a les reno-

vables són l’únic futur possible per al plane-
ta: el fet de pensar-hi i convertir-ho en ocu-
pació ens tornarà la confiança.

Per què n’està tan segur?
Miri, aquesta crisi és totalment diferent del
que ja hem estudiat. No tenim cap model
econòmic per orientar-nos.

D’això se’m queixaven aquí els Nobel
Stiglitz i Kydland, de la Reserva Federal.
Però tots sabemque la inversió pública con-
tinua sent el creador més gran de confiança
econòmica que coneixem i s’ha demostrat
una vegada i una altra en la història.

Comsapquenecessitemtantes infraes-
tructures?
Als EUA és clamorós l’estat deficitari de les
nostres autopistes i aeroports, però amés hi
ha la necessitat de canviar-les per frenar el
canvi climàtic i introduir energies netes. A
cap país en sobren.

A Espanya ja tenim infraestructures.
Però s’han adaptat a les renovables?Han re-
convertit les ciutats? Podrien potser crear
llocs de treball apostant pel futur del plane-
ta i dels seus fills?

I generaríem dèficit i després deute:
qui ho pagaria, tot això?

Els tipus d’interès són pràcticament zero
ara mateix per a tothom. Els governs de la
UE i els EUApodrien crearmilions de llocs
de treball amb un deute molt sostenible,
que seria eixugat a mitjà termini per la ri-
quesa generada per aquests salaris en ser
gastats i invertits en altres negocis.

És la recepta clàssica dels multiplica-
dors keynesians: encara funcionaria?
Si es fa bé, funciona i, a més, avui tenim els
instruments per finançar-la.

No només es necessita liquiditat, per a
aquest pla calen dirigents amb talent.
Correcte. I aquesta és lameva gran preocu-
pació, és una recepta que necessita gover-
nants disposats a treballar dur i amb una
gran capacitat tècnica per supervisar grans
obres.

Sense corrupteles.
Però hem d’intentar-ho. No li ocultaré que
l’Administració dels Estats Units ara ma-
teix no m’inspira gran confiança.

I els governs de la UE i de Brussel·les?
La cancellera Merkel ha demostrat capa-
citat i té un gran suport popular a Alema-
nya. Si sap veure-himés enllà –i ara sembla
que ho ha après– del dogma del dèficit ze-
ro.

La necessitat unirà finalment la UE?
Macronemsemblamolt capaç tambéd’afe-
gir-se a l’esforç de futur. I sembla que s’en-
tenen junts: el pla de 750.000 milions de la
UE va en la direcció correcta, però tots en
necessitem molts més i, sobretot, molta
mes gestió i més ambiciosa.

I als EUA?
NoveigTrump i els seus en aquesta tessitu-
ra, i no ha demostrat un gran talent en la
gestió de la pandèmia, sinó tot el contrari.

Llavors...?
Tinc esperances, perquè no queda tant per
al novembre i les eleccions presidencials.

Però Wall Street ja està pràcticament
recuperat del virus.
Perquè aquesta crisi és diferent. Normal-
ment les recessions venen precedides
d’una greu crisi financera i els bancs cauen i
encomanen a l’economia del carrer i petits
negocis i, al final, destrossen l’ocupació.

I ara en què és diferent?
En què va a l’inrevés. La pandèmia ha de-
vastat l’economia del carrer i els petits ne-
gocis, però les grans finances, amb l’ajuda
de l’Administració i la liquiditat ingent de
les autoritats monetàries, han trampejat el
temporal. És una recessió a la inversa.

I què passarà?
Que aquesta recuperació, si només és fi-
nancera, no podrà sostenir-se i acabarà ar-
rossegant la borsa a mitjà termini. O llan-
cem aquest gran pla d’inversions públiques
ara o ho passarem malament als Estats
Units i a Europa ben aviat.

EMILIA GUTIÉRREZ

Lluís Amiguet

De diners n’hi
ha: i de talent?

Vaig tenir l’honor de com-
prar-li una camisa blanca a
Maskin (la corbata no se
l’havia oblidat) per compa-
rèixer davant del Parla-
ment de Catalunya, on va
explicar el seu disseny de
subhasta d’energia a Escò-
cia i el seu celebrat pla in-
dustrial per a Polònia. Eren
altres temps i un grapat de
diputatselvanescoltaramb
interès i preguntes subs-
tancioses en bon anglès.
Despréselvaigacompanyar
a sopar a l’Ecuestre, on va
solucionar en vint segons
l’endimoniada endevinalla
matemàtica amb què el va
temptar un acadèmic mur-
ri.Emtornaelfavoraraamb
aquestaentrevista,plenade
sentit comú, onposa el dit a
lanafrakeynesiana:hihadi-
nersper invertiren infraes-
tructures i feina per a tots,
però, tenen el talent neces-
sarielsnostresdirigentsper
invertir-losambencert?

Plataforma per a professionals de la
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

entra a: professionals.tercersector.cat

Connectem entitats socials i professionals
per donar una resposta conjunta a la crisi sociosanitària de la COVID-19

Ets una entitat social
que ofereix un lloc de treball?
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Ets professional de l’àmbit social
i cerques una oportunitat laboral?
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