
 
 

Nota de premsa 
 
 

El Professor Lord Stern of Brentford va alertar sobre els riscos 
del canvi climàtic a l'EEA-ESEM 09, organitzat per la Barcelona 
GSE 
 
Barcelona, dimecres 26 d'agost de 2009 
 
Què: El Dr. Nicholas Stern de la London School of Economics, ha pronunciat aquesta tarda la 
"EEA Presidential Address" en el 24th Annual Congress of the European Economic 
Association y 64th European Meeting of the Econometric Society (EEA-ESEM 09). Aquesta 
trobada conjunta aplega 1800 experts d'arreu del món i està organitzada per la la Barcelona 
Graduate School of Economics (GSE).  
 
El Dr. Stern, autor del conegut Informe sobre l'Economia del Canvi Climàtic ha pronunciat 
aquesta tarda la conferència titulada "Imperfections in the economics of public policy, 
imperfections in markets and policy for climate change". En el seu discurs, Stern ha analitzat 
els erros i els encerts en economia des de la Segona Guerra Mundial, posant de relleu els 
passos que cal fer per tal d'evitar el canvi climàtic. Si aquests canvis no es produeixen, la 
temperatura mitja mundial pujarà al voltant de 5ºC el 2050, cosa que mai abans havia succeït i 
que, segons el seu parer, definitivament canviarà el món en el que vivim: "parts de la terra se 
sumergiran causant migracions de milions o potser de milers de milions de persones".  
 
D'una banda, el Prof. Stern ha remarcat que els economistes no han jugat un rol 
suficientement determinant en politiques econòmiques durant els darrers 50 anys. De l'altra, 
ha recordat que els nous avenços en teoria econòmica ens han permès comprendre millor les 
bases del comportament humà. En aquest sentit, ha posat l'exemple de l'economia evolutiva, 
les teories de la justícia que demostren la importància de com canvia el comportament humà, 
com és el cas de la reducció dràstica dels hàbits de consum de tabac i alcohol en els darrers 
40 anys.  
 
Stern ha acabat assenyalant que l'economia pública ha de desenvolupar eines que permetin 
crear i contribuir en cada fase d'aquest procés: "El perill radica en tenir perspectives a curt 
termini, en decantar-se per un ala ideològica o una altra". 
 
Quan: dimecres, 26 d'agost de 2009, 18:15h 
On: Campus de la GSE a Ciutadella (UPF). Edifici Roger de Llúria. 
 
Programa complet en anglès disponible a: 
http://eea-esem2009.barcelonagse.eu/programme.php 
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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