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La Unió Europea haurà d’afrontar en els 
propers anys importants reformes que 
reforcin el pilar social de la seva integració. 
Després d’un període marcat per la necessi-
tat de fer front a la Gran Recessió i abordar 
les insuficiències de disseny de la zona euro, 
resulta imprescindible recuperar la con-
fiança dels ciutadans europeus en un projec-
te polític i social inclusiu.

L’ascens de les posicions euroescèptiques i 
populistes, quan no clarament antieuropees, 
constitueix un factor de preocupació gene-
ralitzat, que accentua la necessitat de donar 
un nou impuls al projecte europeu. 

El procés d’integració econòmica ha afeblit 
el poder dels estats del benestar nacionals 
per realitzar amb eficàcia les polítiques 
que tenen encomanades, sense que en 
paral·lel s’hagi construït un poder polític a 
nivell europeu capaç de substituir, o com-
plementar, aquests estats. Aquest fenomen 



s’ha mostrat amb tota la seva gravetat en 
els últims anys per la confluència de tres 
factors: la globalització, que produeix con-
seqüències econòmiques i socials que 
requereixen respostes polítiques, les debili-
tats de disseny de la moneda unica i la Gran 
Recessió. 

Tot això ha evidenciat esquerdes preocu-
pants en el contracte social subjacent en 
l’estat del benestar. Per això, és imprescin-
dible examinar les causes de fons que han 
propiciat aquesta fractura i estudiar les 
mesures que podrien permetre reparar-la. 

El Cercle d’Economia, CIDOB i EuropeG 
organitzem aquesta tercera edició de les 
Conferències d’Economia Europea amb la 
voluntat d’abordar aquestes qüestions i aju-
dar així a propiciar el debat europeu en el 
nostre entorn.
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I. Els corrents de fons de l’economia: 
globalització, canvi tecnològic i competència 

La globalització ha transitat des de l’intercanvi de béns a la llibertat de circulació de 
capitals i, finalment i sumada al canvi tecnològic, afecta ja directament als serveis, 
inclosos els financers. La concentració de poder en l’àmbit tecnològic i digital en grans 
companyies multinacionals i la revolució del big data han generat dinàmiques de 
competència regulatòria entre països i han posat de manifest la necessitat de mesures 
conjuntes a la Unió Europea per a la regulació de les plataformes big tech.

Divendres 25 d’octubre     12.30h – 14.00h

Stephen Ezell, Vicepresident de polítiques d’innovació 
global a la Information Technology and Innovation Foun-
dation (ITIF)

Carles Esteva, Director General Adjunt a càrrec dels ajuts 
estatals a la DG de Competència, Comissió Europea 

Massimo Motta, Research Professor ICREA - Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona Graduate School of Econo-
mics

Sara de la Rica, Directora d’ISEAK i Catedràtica de Eco-
nomia per la Universidad del País Vasco

Martí Parellada, Catedràtic d’Economia Aplicada de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la 
Universitat de Barcelona i membre d’EuropeG

Intervenció inicial 

Taula rodona 

Moderació
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II. Distribució de la renda i desigualtat: la
situació després de la Gran Recessió

El malestar d’àmplies capes de la població i la desafecció cap al projecte europeu té 
arrels socioeconòmiques que ens remeten a l’augment de la desigualtat i a la 
creixent percepció d’un futur incert. Aquests elements reflecteixen la pèrdua d’impuls 
de l’ascensor social i, amb això, la creixent absència de mobilitat intergeneracional i 
entre classes socials, combinat amb una pressió a la baixa sobre la distribució entre 
rendes salarials i del capital, deprimint les primeres i, al mateix temps, polaritzant la 
seva distribució interna.

Laurence Boone, OECD Chief Economist 

Olga Cantó, Professora titular d’Economia a la 
Universidad de Alcalá

José García-Montalvo, Professor d’Economia a la Univer-
sitat Pompeu Fabra i Research Professor a la Barcelona 
Graduate School of Economics (BarcelonaGSE) i l’Ivie

Marc Morgan Milá, Investigador al World Inequality Lab 
de la Paris School of Economics 

Pol Morillas, Director del CIDOB 

Intervenció inicial 

Taula rodona 

Moderació

Dijous 31 d’octubre 13.00h – 14.30h
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III. Els continguts d’un nou contracte social 
europeu 

La marcada asimetria entre la capacitat d’actuació de cada govern i la necessitat de 
fer front als pitjors efectes de la globalització posa en relleu que la recuperació dels 
valors de meritocràcia i ascensor social només poden plantejar-se en l’àmbit europeu. 
No obstant això s’ha de reforçar el pilar social de la construcció europea i dur a terme 
ambicioses reformes en els fonaments de la unió econòmica i monetària, alhora que 
s’ha de dotar a la UE de prou recursos pressupostaris per al desenvolupament d’un 
veritable nou contracte social i una economia verda que promogui un Green New Deal.

Paul Collier, Catedràtic d’Economia i Política Pública a la 
Blavatnik School of Government, Oxford University

Ariane Aumaitre, Investigadora al Departament de Cièn-
cies Polítiques i Socials de l’European University Institu-
te in Florence

Miguel Otero Iglesias, Investigador principal al Real  
Instituto Elcano

José Manuel González-Páramo, Conseller Executiu de 
BBVA i Vocal de la Junta Directiva del Cercle d’Economia

Intervenció inicial

Taula rodona 

Moderació

Dijous 21 de novembre 12.30h – 14.00h
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IV. El propòsit de les empreses i el nou  
contracte social

Quin és el paper de l’empresa en un projecte d’una Europa més inclusiva en els àmbits 
polític i social? La Gran Recessió ha posat en qüestió el funcionament actual de l’eco-
nomia de mercat, malgrat l’existència, en el cas europeu, d’un potent estat del benestar. 
Cada cop s’escolten més veus que afirmen que les empreses han de contribuir a re-
dreçar aquest fenomen, incorporant la qüestió social als seus objectius. Es això possi-
ble? Han d’anar les empreses més enllà de la recerca dels beneficis? Poden fer-ho en 
l’entorn competitiu actual? 

Conversa entre Jordi Gual, President de CaixaBank i Vicente Salas, Catedràtic al 
Departament de Direcció i Organització d’Empreses de la Universidad de Zaragoza 
i exconseller del Banc d’Espanya, moderats per Javier Faus, President del Cercle 
d’Economia.

23 de gener de 2020 12.30h – 14.00h 



Organitzen:

Patrocina:

www.cercledeconomia.com
www.europeg.com
www.cidob.org

www.caixabank.es


