
 
 
 
 

Nota de premsa 
 
El Professor Roger Myerson, Premi Nobel d'Economia 2007, 
analitza les bases de les institucions al Congrés EEA-ESEM 
'09, organitzat per la Barcelona GSE 
 
Barcelona, dilluns 24 d'agost de 2009 
 
Què:  Econometric Society Presidential Address "Sobre les bases de les Institucions:  Risc 
Moral en política" pronunciada pel Premio Nobel d'Economía 2007, Roger Myerson en el  
Congrés Anual de la European Economic Association i European Meeting of the Econometric 
Society (EEA-ESEM 09) 
 
Quan: Dilluns, 24 d'agost 18:15-19:30h 
On: GSE Campus de la UAB a Bellaterra 
 
Roger Myerson, Professor d'Economia de la Universitat de Chicago, pronuncià l'ES  
Presidential Address en l'EEA-ESEM 09 que es durà a terme a Barcelona fins el 
proper 27 d'agost. Aquesta trobada aplega a 1800 experts d'arreu del món i està 
organitzada per la Barcelona Graduate School of Economics (GSE).  
 
Durant la seva conferència Roger Myerson explicà que els problemes de risc moral 
són fonamentals en qualsevol institució i que la seva solució precisa de xarxes de 
lideratge i confiança personal  (risc moral: risc de conducta deshonesta). 
 
Myerson va basar la seva xerrada en l'estudi de les institucions feudals en la vella 
Anglaterra i els seus dos actors principals: el príncep i els governants de les 
diferents províncies. 
 
Per tal d'explicar com funcionaven aquestes institucions, Myerson va crear models 
matemàtics adequats tenint en compte diferents paràmetres, com per exemple si els 
governants podien ser recompensats o bé acomiadats, si podien actuar correctament 
o de manera deshonesta o fins i tot rebel.lar-se o ser castigats. 
 
Sobre els models proposats, Myerson conclou que cal entendre i valorar les 
promeses de pensions de jubilació que fa un governant com una recompensa pel 
treball realitzat en el present. A més, el príncep ha de ser vist com un debtor de 
confiança pels seus súbdits. 
 
Myerson va extrapolar el seu model a la situació actual en la que els governants ara 
són directius. Finalment, també va remarcar que el risc moral és una preocupació 
essencial en un sistema financer que gestiona grans quantitats de riquesa aliena. Les 
rendes de risc moral converteixen els banquers de confiança en una elit privilegiada, 
sempre que hi hagi un marc regulat on els privilegis depenen d'una bona actuació.  
 



 
Media center: http://www.barcelonagse.eu/EEA-ESEM_2009_Media_Center.html 
 
Per a més informació: 
 
Teresa Badia 
Media Relations 
Barcelona GSE for EEA-ESEM 09 
3abadia@empiricbarcelona.es  
Mob: + 34 660671757 
skype: empiricbarcelona 
 
Sobre l'organitzador de la conferència: 
 
La Barcelona GSE és un institut universitari de recerca en economia fundat el 2006, que 
agrupa quatre institucions acadèmiques públiques (UAB, UPF, IAE-CSIC, CREI)  en un 
partenariat públic-privat per a promoure l'educació universitària graduada i la recerca en 
economia i ciències socials. 
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