Nota de premsa

El Professor Faruk Gul estrena el EEA-ESEM '09, el fòrum que
aplega a Barcelona els experts del món en economia (23-27
d'agost)
Barcelona, diumenge 23 d'agost de 2009
Què: Fisher-Schultz Lecture "Ambigüitat, Aversió a l'Ambigüitat i Mercats" pronunciada pel
Professor Faruk Gul en el marc del Congrés Anual 2009 de la European Economic
Association i la trobada europea de la Econometric Society (EEA-ESEM 09).
Quan: Diumenge 23 d'agost, 18:15h
On: GSE Campus de la UAB a Bellaterra

Faruk Gul, Professor d'Economia de la Universitat de Princeton, ha pronunciat
aquesta tarda la Fisher-Schultz Lecture inaugurant el EEA-ESEM 09 que té lloc a
Barcelona fins el proper 27 d'agost. Aquesta trobada conjunta, organtizada per la
Barcelona Graduate School of Economics (GSE), aplega a 1800 experts en
economia d'arreu del món.
La conferència de Gul, titulada "Ambigüitat, Aversió a l'Ambigüitat i Mercats" s'ha
centrat sobre els conceptes economètrics d'ambigüitat i utilitat esperada incerta i la
seva aplicació als mercats. Per a l'expert, habitualment les persones preferim 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. Així, el Professor
Gul ha desenvolupat un marc basat en la realització de models de les diferents fonts
d'incertesa per a estudiar com l'individu percep la incertesa i com n'és de reaci a la
incertesa. Aquesta és una reflexió que es considera clau a l'hora de prendre
decisions econòmiques i, per tant, tant en els negocis com en la política.
La Fisher-Schultz Lecture ha estat presentada pel Prof. Roger Myerson, Premi Nobel
d'Economia 2007.
Media center: http://www.barcelonagse.eu/EEA-ESEM_2009_Media_Center.html
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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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