
Qui guanyarà les eleccions als Estats Units i com ens pot afectar?



Les eleccions als Estats Units

• Sempre són el primer dimarts entre el 2 i el 8 de novembre

• El president l’escull el col.legit electoral.

• El col.legit electoral es reuneix sempre el primer dilluns després dels
dos primers dimecres del mes de desembre. Aquest any serà el 14
de desembre, i com que està dins la constitució és molt complicat
modificar aquesta data que és la data que sabrem segur qui ha
guanyat les eleccions.

• El 20 de gener a les 12 h el candidat que ha guanyat les eleccions
jura el càrrec davant del President el Tribunal Suprem.



Que és col.legit electoral?

• Són 538 persones escollides per representar el que cada estat ha 

votat en el dia de les eleccions. No són càrrecs electes.

• 538 = 435 membres de la cambra de representants + 100 senadors + 

3 delegats del districte de Washington DC (que no és un estat)

• Tots els estats tenen mínim un congressista i dos senadors

• Exemple: Califòrnia és l’Estat que més delegats al col.legit electoral 

aporta. 55 (53 com a membre districtes electorals + els dos senadors 

que l’estat té)

• Qui guanya l’estat s’emporta tots els vots del col.legit electoral 

excepte en dos estats: Nebraska i Maine. Nebraska té 5 vots 

electorals i Maine 4



Que és col.legit electoral?

• Com es distribueixen els 538 membres del col.legit electoral? es 

modifica cada 10 anys, que és tal com marca la llei quan hi ha 

l’obligació de fer el cens de població.

• És la gran batalla dels dos principals partits cada deu anys, és més 

important aquesta batalla que les eleccions presidencials. És on es 

decideix la composició de la cambra de representants. Mètode 

Gerrymandering.





Mapa districte per districte eleccions presidencials 2016

Kenosha-Minneapolis



Mapa districte per districte eleccions midterms 2018



Mapa electoral 1980 Reagan vs Carter





ELECCIONS 2012



ELECCIONS 2016      TRUMP 306 vs CLINTON 232



Que va passar fa ara 4 anys?

• Hillary Clinton, va perdre en sis estats on els demòcrates portaven 

guanyant com a mínim els últims 8 anys.  Wisconsin, Michigan, 

Pennsilvània, Iowa i Florida

• Quatre estats per 1%, i on la suma de tres estats no són ni 80.000 

vots

• Efecte Bernie Sanders, es van quedar a casa

• La demonització de Hillary Clinton. Polarització

• Un empresari d’èxit i multimilionari, desconegut com a polític

• Políticament incorrecte, un revolucionari

• L’inventor del terme fake news

• La majoria silenciosa

• Va guanyar el vot suburbà

• Vot dels llibertaris 3.28% i vot als verds 1,07%



Dades 2016



En cap moment en tota la seria, Trump ha anat per davant i això fa molts anys que no passa.

Fa 4 anys Clinton i Trump van anar intercanviant-se posicions. 





Estats segurs pels demòcrates



Estats segurs pels republicans



Estats quasi segurs pels dos partits





Inici pandèmia

Convenció demòcrata

Convenció republicana







Pandèmia + jubilats

Inici pandèmia





pandèmia

Anunci Kamala Harris + convenció



Inici pandèmia

Canvi demogràfic + es qui més ha estat afectat per la pandèmia





L’escenari mínim amb què compten els demòcrates



Millor escenari pels demòcrates



Per què guanyarà Biden?





La meva previsió



En cas d’empat?



TRUMP GUANYADOR:

Assumint que els republicans mantenen el Senat.

Té segrestat la majoria de l'establishment del partit Republicà

Als EUA:

1. Pujada de la borsa, que té efectes favorables en els plans de pensions dels Americans 

(guanya vots amb això).

2. Recuperació econòmica resultant de la reducció de regulacions, una nova reducció dels 

impostos que formarà part del segon pla d'estímul i dels efectes dels aranzels o nous 

tractats de comerç. (Nota: la imposició aranzelària té efectes positius a l'ecònoma interna a 

curt termini).

3. Índex de criminalitat a la baixa o es manté (ja que no es faran reduccions als cossos 

policials).

4. Pla d'estímul amb importants inversions en infraestructures del transport.

5. Els estats guanyaran o mantindran el nivell de sobirania i competències. Alguns estats amb 

polítiques menys favorables al partit republicà rebran menys finançament del govern federal.

6. Possible reforma important en la llei d'immigració si té majoria a les dues cambres. Tenint en 

compte que la reforma d'immigració resta pendent de fa molts anys, i l'establishment sigui 

Republicà o Demòcrata no la farà.



1. A Europa:

2. Les empreses Europees amb inversions als EUA que no depenguin 

d'aprovisionament material d'Europa o la Xina es beneficiaran de l'auge econòmic 

als EUA (Grifols).

3. Les empreses Europees que depenguin d'aprovisionament dels EUA o Xinès 

veuran impactades negativament la seva activitat a curt termini. Els aranzels.

4. Les empreses Europees d'infraestructures del transport trobaran importants 

oportunitats als EUA (autovies sobretot). Un trilió de dollars o un bilió d’euros.

5. Europa haurà de pactar un tractat de comerç amb Trump, i a curt termini sofrir les 

pressions de la Casa Blanca en aranzels. El pacte segurament intentarà eliminar 

o reduir certes subvencions (exemple; exportacions, Airbus...), canviar el sistema 

d'IVA en les importacions dels EUA no les pagaran immediatament, un increment 

de la inversió en defensa per part dels membres de l'OTAN i imposició de les 

sancions contra Iran, Rússia i la Xina.

6. Davant la duresa de les negociacions i el teatre de Trump, la Xina i Rússia 

temptejaran ampliar relacions amb Europa, això segurament prolongarà les 

negociacions, mentre la pressió aranzelària pujarà i baixarà com hem vist en el 

passat. Enmig de tot això Trump treballarà per obtenir pactes amb Regne Unit i 

altres països d'Europa (Est). Europa també podrà fer lobby (sobretot si la Casa 

de Representants es manté demòcrata).



7. A mig-llarg termini el pacte amb Europa sortirà i resoldrà, Trump voldrà un llegat abans de 

sortir de la casa blanca. També segurament es resoldran les relacions entre els EUA i la 

Xina, encara que a curt termini es preveuen fortes tensions (tema Hong Kong i el mar del 

Sud de la Xina).

8. En l'àmbit de medi ambient, cal tenir en compte que la majoria de polítiques es fan des 

dels estats i per tant com ha passat en el passat (Bush era) Europa podrà treballar amb els 

diferents estats favorables a les polítiques mediambientals (CA, NY... Etc.). Les oportunitats 

econòmiques en aquest sentit seran de mercat principalment (no hi haurà massa fons 

públics).

9. En resum, una victòria de Trump suposarà alguns desavantatges per Europa envers els 

EUA, però l'enfortiment dels EUA respecte a la Xina, també acabarà beneficiant a Europa. 

En altres paraules, Trump a curt termini no va bé per a Europa, però a mig-llarg termini pot 

tenir beneficis. Recuperar l’ordre mundial dels 80.



BIDEN GUANYADOR:

Assumint que els demòcrates mantenen la Cambra.

Està segrestat per l'extrema esquerra, i haurà de fer concessions importants en temes d'impostos, 

programes molts cars i restrictius de medi ambient, i nacionalitzar encara més el sistema sanitari.

Als EUA:

1. Baixada de borsa (plans de pensions). La borsa es recupera progressivament.

2. Alentiment econòmic a curt termini, i recuperació progressiva (similar al període 2008-2015). 

Informe de JP Morgan.

3. Caiguda del sector energètic tradicional (fòssils). Augment de les energies renovables.

4. Augment de l'índex de criminalitat resultant de la reducció de recursos i poders policials. Això serà 

més notable en estats demòcrates que republicans.

5. Ampliació del sistema sanitari federal públic. 

6. Pla d'estímul mediambiental ambiciós. De mida similar al de Trump en transports.

7. Els estats perdran sobirania i competències. A canvi els favorables el partit demòcrata rebran més 

finançament del govern federal. Això es derivarà de la legislació policial, sanitària, i mediambiental.

8. Recuperació del lliure comerç amb Europa i la Xina (amb algunes sancions a curt termini).

9. Baixada d'inversió en defensa i NASA (segurament cancel·larà la missió a la lluna).



A Europa:

1. Les empreses Europees i l'economia Europea tindrà millors perspectives immediatament. Les empreses 

Europees amb importants activitats als EUA hi hauran de reestructurar la seva estructura fiscal (Biden 

imposarà un 28% federal a les societats).

2. El consum als EUA creixerà lentament i les empreses Europees exportadores als EUA de productes de 

consum trigaran anys a recuperar les vendes als EUA (similar el 2008-2015).

3. Les empreses Europees amb relació comercial o operacions a la Xina també es veuran beneficiades, 

algunes sancions seran imposades (tema Hong Kong i el mar del sud de la Xina), però tindran efectes 

reduïts en general.

4. Biden voldrà normalitzar les relacions amb Europa de seguida i ho farà amb el comerç aixecant tots els 

aranzels i restriccions de Trump.

5. Poques possibilitats que millori la inversió dels EUA en defensa per a Europa (pararà la repatriació de tropes, 

però no retornarà a l'statuo quo anterior). Europa podrà saltar-se el pacte d'inversió amb l'OTAN com ha fet 

molts anys, els EUA sota Biden no els penalitzarà però tampoc augmentarà la inversió. Això permetrà que 

Rússia augmenti l'hostilitat a certes zones a l'est d'Europa i Orient-mitjà amb alguns efectes negatius de 

seguretat per Europa (terrorisme, refugiats...).

6. Retorn al memo de medi-ambient de París. Les empreses Europees del sector medi-ambient tindran 

importants oportunitats als EUA. La inversió en infraestructures del medi ambient i renovables serà la més 

important feta mai.

7. En resum, una victòria de Biden, assumint que els demòcrates mantenen la Casa de Representants, tindrà 

beneficis immediats per Europa. La recuperació econòmica dels EUA serà lenta i les empreses de productes 

de consum amb vendes als EUA veuran les seves vendes créixer progressivament. Les empreses Europees 

en infraestructura de medi ambient i renovables tindran oportunitats importants als EUA. La situació 

geopolítica global retornarà al model anterior al de Trump, Europa podria patir-ne algunes conseqüències 

lleus.



Moltes gràcies


