
 

 

 

 

Saifedean Ammous: “Bitcoin pot arribar a substituir l’or 

com a referent de riquesa”  

• El professor d’economia de la Universitat Americana del Líban 

presenta el seu nou llibre ‘Bitcoin: La alternativa descentralizada a los 

bancos centrales’ a l’Institut d’Estudis Financers   

• Saifedean Ammous alerta que ja s’estan realitzant prop de 500.000 

operacions diàries amb Bitcoin, el límit de la seva capacitat de 

transacció 

Barcelona, 3 d’octubre de 2018.- La seu de l’Institut d’Estudis Financers ha acollit 

aquest vespre la presentació del flamant llibre del professor d’Economia 

Saifedean Ammous ‘El Patrón Bitcoin. La alternativa descentralizada a los 

bancos centrales’. Segons l’autor, que ha esdevingut una de les majors veus 

autoritzades sobre criptomonedes arran dels treballs d’investigació i consultoria 

realitzats per a diferents organitzacions i per la seva tasca com a professor 

d’Economia a l’Escola de Negocis Adnan Kassar de la Universitat Americana del 

Líban, el Bitcoin s’està erigint com una alternativa viable que pot resoldre 

l’històric problema del diner i aprofitar els avantatges digitals. “Bitcoin 

representa la primera solució realment digital al problema del diner, i amb ell hi 

trobem una possible solució als problemes de vendibilitat, solidesa i sobirania” ha 

assegurat Ammous.  

D’altra banda, però, Ammous ha alertat que enguany la capacitat de transacció 

del Bitcoin (que és de 500.000 operacions diàries) ha arribat al seu límit i que cal 

l’aplicació d’una tecnologia anomenada SegWit (Segregated Witness) per tal de 

quadruplicar la seva capacitat. “El límit d’operacions actual és el motiu pel qual el 

cost de les transaccions ha anat pujant de forma significativa durant els últims 

anys” ha sentenciat Ammous.  

L’expert en criptodivises, però, no ha dubtat en titllar el Bitcoin com una eina capaç 

d’esdevenir el referent de riquesa del països: “la xarxa Bitcoin ha aconseguit 

esdevenir una eina eficaç per transferir fons que es protegeix de qualsevol inflació 

imprevista sense necessitat de terceres parts de confiança” ha conclòs.  

L'Institut d'Estudis Financers (IEF) és una entitat de referència en la formació i 

divulgació bancària i financera, creada per les entitats de crèdit espanyoles més 

rellevants i per la Generalitat de Catalunya, per tal d'afavorir la competitivitat, 

l'eficiència i la internacionalització del sector financer, així com la promoció de 

noves iniciatives. 
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