
 
 

Nota de premsa 
 

El sobreendeutament dels Estats Units i també 
d’altres països podria portar a una recessió  

 
Barcelona, 5 de juny de 2019.- La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(CEC) a Barcelona ha acollit una Taula Rodona sobre el risc de l'elevat deute 
dels Estats Units, on s’han analitzat les conseqüències que suposarien, a nivell 
mundial, una eventual crisi del dòlar.  
 
La presidenta de la Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, Carme Garcia, ha estat l’encarregada de presentar l’acte, que ha 
començat amb la ponència de Francesc Raventós, economista i ex-degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, que ha plantejat dues qüestions; la 
primera, fins a quin punt pot augmentar el deute dels Estats Units sense perdre 
la confiança dels mercats? i, la segona, hi ha un límit per endeutar-se? perquè 
el deute públic d’alguns països supera el 100% del seu PIB. La resposta 
segons Raventós és clara: manca una governança mundial en matèria de 
política financera. Pel que fa als Estats Units, ha destacat que el dòlar ha estat i 
és la moneda reserva per antonomàsia i que segons alguns experts l’escalda 
del deute dels Estats Units és insostenible i el fet d’anar emeten dòlars s’haurà 
de controlar. Aquesta situació de sobreendeutament dels Estats Units i també 
d’altres països podria portar a una recessió. La solució seria crear un nou 
sistema monetari internacional, un Bretton Woods del segle XXI, que es podria 
articular a través del FMI que segons Raventós està obsolet. 
 
Tot seguit el moderador de la taula rodona Jordi Goula ha obert el debat i ha 
estat el torn del professor Joan Tugores, col·legiat de Mèrit del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i catedràtic d’Economia per la Universitat de 
Barcelona, que ha iniciat la seva intervenció recordant que es compleixen 75 
anys d’un èxit, en concret de Bretton Woods, i 100 anys d’un fracàs, en 
particular de la Conferència de Versalles. Segons Tugores seria una bona 
solució pel sobreendeutament un Bretton Woods actualitzat coincidint amb 
Raventós i ha recordat que hi ha varis exemples de fallides públiques 
històriques com la caiguda de l’Imperi Romà que va arribar a un enorme dèficit 
fiscal que va impedir pagar les tropes. D’altra banda, ha recordat que Keynes ja 
va plantejar una solució proposant un moneda única internacional que no va 
prosperar perquè els estats no volen cedir hegemonia. Una altra cosa serà 
l’evolució del Bitcoin que evita el control dels bancs centrals. 
 
Després Sergi Martrat, director de Macroeconomia i Mercats Financers de 
Banc de Sabadell, ha començat mencionant que el dòlar podria perdre la seva 
hegemonia però segueix sent la divisa de referència mundial. A més, cal 
considerar que Estats Units ja no vol ser el “sheriff” del món i el que desitja és 
negociar amb els països amb els que pot fer superàvit comercial i, per tant, 
provocar un reforçament del dòlar. D’altra banda, segons Martrat, Xina no 
vendrà el deute que té dels Estats Units no entrant així en un mercadeig.  



Finalment, Sergi Martrat ha afegit que l’euro no ha estat una alternativa real al 
dòlar per tres motius: no hi ha actius rellevants per invertir a Europa, manca 
liquiditat dels mercats i falta una seguretat política i militar a la UE. 
 
Per la seva banda, Miquel Àngel Fùster, president de la Seu de Tarragona del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i membre de la Comissió d’Economia 
Financera del CEC, s’ha endinsat en l’àmbit microeconòmic i ha mencionat que 
les empreses han de cercar la posició que volen adoptar front del dòlar i ha 
destacat que una empresa mai ha d’especular tot necessitant aplicar una 
cobertura de tipus de canvi. Des del punt de vista de Fùster, el temps és la 
variable clau i cada empresa, en funció de l’activitat, ha de fer la seva estimació 
de tipus de canvi euro-dòlar per evitar les grans diferències entre les monedes. 
  
El Col·legi d'Economistes de Catalunya es una corporació de dret públic de 
caràcter professional, que compta amb més de 8.000 col·legiats i col·legiades  i 
més de 1.500 societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants 
de l'economia i l'empresa, i que mitjançant l’organització d’activitats i prestació 
de serveis, es configura com un centre de formació i actualització professional i 
com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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