
 
 

Nota de premsa 
 
La complementarietat entre mercat i Estat, principal conclusió 
del congrés europeu d'economia EEA-ESEM’09 organitzat per 
la Barcelona GSE 
  
Barcelona, divendres 28 d'agost de 2009 
 
La crida a la complementarietat entre mercat i Estat s'ha repetit en el decurs d'aquesta 
semana al Congrés anual de la European Economic Association i la reunió europea de 
la Econometric Society, (EEA-ESEM 09), la principal reunió científica d'economia 
celebrada fora dels Estats Units que enguany ha estat acollida per la Barcelona Graduate 
School of Economics.  
La trobada, que va començar el passat diumenge 23 i que va acabar dijous 27 d'agost al 
vespre, ha comptat amb la participació de 1.800 experts en economia d'arreu del món, 
majoritàriament acadèmics i  d'institucions financeres. La xifra de participants supera així els 
1.600 inscrits en l'edició anterior, celebrada a Milà.  
L'intens programa científic ha estat compost de 1.443 presentacions –seleccionades 
mitjançant avaluació anònima entre les més de 3.300 rebudes-, 48 ponències invitades, sis 
conferències plenàries i una sessió institucional. Aquest esdeveniment constitueix la 
primera gran activitat internacional que organitza la Barcelona Graduate School of 
Economics (GSE).  
 
El congrés va arrencar el passat diumenge amb la intervenció del Prof. Faruk Gul 
(Princeton University), que va tractar sobre els conceptes economètrics d'ambigüitat i 
utilitat esperada incerta i la seva aplicació als mercats, a la Fisher-Schultz Lecture. La tesi és 
que, en general, les persones prefereixen evitar els riscos coneguts i les situacions en les 
que hi ha poca informació. No obstant això, diferents fonts d'incertesa poden tenir diferents 
graus d'incertesa. D'aquesta forma, el Professor Gul va desenvolupar un marc basat en la 
realització de models de les diferents fonts d'incertesa per a estudiar com és percebuda 
aquesta per l'individu i el seu grau de reacció. Aquesta és una consideració clau a l'hora de 
prendre decisions econòmiques i, per tant, en negocis així com en política. 
El Prof. Roger Myerson (University of Chicago) –Premi Nobel 2007– va tractar en la 
Econometric Society Presidential Address celebrada el passat dilluns, sobre el risc moral en 
política i les complexes relacions que s'estableixen entre els líders i els alts càrrecs 
nomenats por aquests per tal que gestionin els seus interessos i la rellevància de la 'manca 
de confiança'. Així doncs, aquest concepte, que mostra les diferents reaccions dels alts 
càrrecs en funció dels incentius que els ofereix el líder, pot extrapolar-se a grans empreses, 
govierns i organitzacions similars. 

Necessitat d'Equilibri entre Mercat i Estat 
Dimarts 25 es va celebrar la sessió institucional a càrrec del president de la Comissió 
Europea, José Manuel Barroso, i del conseller d'Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya, Antoni Castells. El conseller Castells va ressaltar el fet que en la gestió de 
la crisi cal que el govern i els mercats juguin un paper clau de manera complementària i no 
excloent. Per la seva banda, el president Barroso va insistir en la mateixa idea i en la seva 
conferència va tractar sobre el rol principal que els economistes han de jugar en el disseny 



de polítiques que treguin l'economía global de la crisi, malgrat no haver sabut predir-la 
suficientement. 
Acabada la sessió, el governador adjunt del Banc d'Anglaterra, Charles Bean, pronuncià 
la Schumpeter Lecture titulada 'La gran moderació, el gran pànic i la gran contracció', en la 
que analitzà les causes de l'actual crisi financera i mostrà la importància i densitat de la 
xarxa d'exposicions al risc en els mercats financers tant britànics como mundials. Bean va 
concloure ressaltant la importància d'augmentar el capital de les entitats financeres per a 
superar la desconfiança que ha hagut entre elles mateixes. Així mateix, també ell va 
explicitar la importància d'un major equilibri entre l'acció reguladora dels governs i la lliure 
acció del mercat. 
Dimecres, el Prof. Nicholas Stern (LSE), autor del conegut Informe sobre l'Economia del 
Canvi Climàtic i president de l'EEA, analitzà en el decurs de la Presidential Address els 
errors i els encerts en economia des de la Segona Guerra Mundial. Remarcà que els 
economistes no han jugat un rol suficientement determinant en el disseny de polítiques 
econòmiques durant els darrers 50 anys. Recordà que els nous avanços en teoria 
econòmica han permès comprendre millor les bases del comportament humà. Sobre 
aquestes bases, va posar de relleu els passos que cal fer per tal d'evitar el canvi climàtic i 
emfatitzà la importància de canviar les nostres pautes de conducta. 
Finalment, dijous el Prof. Guido Imbens (Harvard University) va pronunciar la Laffont 
Lecture sobre la medició del resultat mig i dels efectes de la desigualtat causada per la 
segregació en presència d'efectes socials. La conferència analitzà quin impacte podrien tenir 
sobre els resultats acadèmics canvis en la composició per sexes de les classes d'educació 
preescolar. La simulació que va presentar aspirava a millorar la medició dels impactes de 
polítiques públiques de segregació o d'inclusió a diversos nivells i en diferents 
circumstàncies. La seva preocupació consistia en detectar i mesurar adequadament com 
canvien els resultats obtinguts per un individu en funció dels canvis en el seu context social, 
un tema àmpliament debatut en nombroses comunicacions del congrés. 
La darrera sessió va estar a càrrec de la Prof. Pinelopi Goldberg (Princeton University), 
que durant la Marshall Lecture va repassar l'estat dels drets de propietat intel.lectual en els 
països en vies de desenvolupament, centrant la seva conferència en el cas de la indústria 
farmacèutica i en el consum d'antibiòtics a l'Índia. La visió de la Dra. Goldberg va estar molt 
crítica amb l'Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel.lectual relacionats amb el 
comerç (TRIPs). Goldberg va posar l'accent en l'alt cost, en termes de benestar, que pot 
tenir aquest acord per als ciutadans dels països en desenvolupament, en provocar forts 
endarreriments en la introducció de nous medicaments.  Aquest efecte –segons ella- ha 
estat negligit en totes les análisis i és, en canvi, l'impacte més important dels TRIPS en el 
camp farmacèutic. 
A més de les intervencions en les sessions plenàries, cal destacar l'alt protagonisme dels 
acadèmics de la Barcelona GSE. El president del Comitè de Programa del Congrés de l' 
EEA ha estat el Prof. Antonio Ciccone (ICREA-UPF i Barcelona GSE). Entre les 
presentacions i ponències es trobaven les de més de 20 acadèmics de la Barcelona GSE. 
Igualment, el pes dels professors de la Barcelona GSE en els comitès de programa dels 
dos congressos conjunts ha estat especialment rellevant, i independent de l'organització a 
Barcelona de l'activitat, cosa que posa de manifest el seu fort dinamisme científic. 
 
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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