Conferències d’Economia Europea
Segona edició

10 anys
de la caiguda
de Lehman
Brothers

Organitzen:

Patrocina:

El proper 15 de setembre es complirà
una dècada de la caiguda de Lehman
Brothers, emblema d’una crisi financera
que, tot i tenir l’origen als Estats Units,
acabaria afectant el món sencer i en
especial la zona euro. Aquest 10è aniversari ens permetrà d’analitzar els factors estructurals de la crisi i l’efectivitat
de les propostes de reforma del sistema financer que s’han dut a terme des
d’aleshores.
Al voltant d’aquesta efemèride, el Cercle
d’Economia, CIDOB i EuropeG organitzen un cicle de cinc sessions sobre el
llegat de la Gran Recessió derivada de
la crisi del sistema financer internacional i sobre les propostes per a l’establiment d’un model econòmic més sòlid i
just. L’anàlisi es durà a terme des de tres
perspectives complementàries: la social,
l’europea i la de l’economia espanyola.

Divendres 21 de setembre

12.30h – 14.00h

I. Presentació del Cicle “10 anys de la caiguda
de Lehman Brothers”
Benvinguda i presentació del cicle a càrrec de Juan José Brugera, President del
Cercle d’Economia, Pol Morillas, Director del CIDOB i Antoni Castells, Director
d’EuropeG.
Conferència inaugural a càrrec de Jordi Gual, President de CaixaBank, “10 de anys
de la caiguda de Lehman Brothers: què hem après?”.
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Dimarts 25 de setembre

11.30h – 14.00h

II. La resposta de les societats occidentals a
la crisi. Descrèdit de la política i populisme.
El capitalisme en risc?
Aquesta sessió analitzarà les conseqüències de la Gran Recessió, especialment en les
zones frontereres entre la política, l’economia i la filosofia moral. Revisarà els consensos
bàsics sobre els valors que determinen les regles del joc del contracte social, incloent
l’esgotament del cicle neo-liberal conservador i el nou equilibri entre estat i mercat.
També abordarà la relació entre democràcia i mercats en temps de globalització, així
com les amenaces que representen les democràcies autoritàries i les institucions tecnocràtiques supranacionals sense legitimitat democràtica. Pel que fa al procés d’integració europea, aquesta sessió repassarà les limitacions de l’intergovernamentaIisme.
Finalment, s’abordaran les propostes sobre la reforma del capitalisme i les conseqüències, morals i d’altres, d’un ordre social fonamentat exclusivament en la persecució
estricta de l’interès individual.

Intervenció inicial

Robert Skidelsky, Professor de Política Econòmica a la
Universitat de Warwick

Taula rodona

Antonio Argandoña, Professor Emèrit d’Economia i Ètica Empresarial a l’IESE
Sandra León, Senior Lecturer al Departament de Polítiques
de la Universitat de York
Josep Ramoneda, Filòsof i Periodista

Moderació

Antoni Castells, Director d’EuropeG

10 anys de la caiguda de Lehman Brothers

4

Dilluns 8 d’octubre

11.30h – 14.00h

III. L’euro i les seves febleses
Amb la crisi financera internacional derivada de la caiguda de Lehman Brothers, la Unió
Monetària i l’euro van mostrar les seves febleses, especialment pel que fa a la crisi del
deute als països de la perifèria europea. En els últims deu anys s’han fet reformes per
apuntalar la moneda, així com per anticipar i fer front a una possible nova crisi. Algunes
de les mesures promogudes pel Banc Central Europeu han tingut efecte, mentre que
d’altres, com la Supervisió Única, encara han de demostrar la seva eficàcia.
El Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) es considera insuficient si la crisi de l’euro
es repeteix, i la Unió Bancària, així com les grans reformes identificades a l’informe
dels Cinc Presidents, encara s’han de completar. A dia d’avui, la UE està més a prop
d’arribar a acords de mínims basats en la reducció dels riscos que a la gestió compartida del risc i, per tant, lluny d’acords ambiciosos com la mutualització del deute, els
eurobons o un pressupost comú anticrisi. Aquesta sessió analitzarà els efectes de la
Gran Recessió per la zona euro i els reptes per a la seva reforma.

Intervenció inicial

Jeromin Zettelmeyer, Senior Fellow al Peterson Institute
for International Economics

Taula rodona

José Manuel González-Páramo, Conseller Executiu de
BBVA
Teresa Garcia-Milà, Directora de la Barcelona Graduate
School of Economics
Núria Mas, Professora de l´IESE i Consellera del Banc
d´Espanya

Moderació

Pol Morillas, Director del CIDOB
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Dijous 22 de novembre

11.30h – 14.00h

IV. L’economia espanyola i els seus desequilibris
Transcorreguts deu anys de la caiguda de Lehman Brothers i el subsegüent col·lapse
de l’ocupació i la bombolla immobiliària, l’economia espanyola ha entrat en una nova
fase de recuperació. Aquesta recuperació va recollir inicialment els efectes positius
de les reformes 2010–12 (laborals, financeres i del sector públic), de la intervenció del
MEDE en el rescat de part del sistema financer i de la decidida actuació del BCE amb
les OMT a l’estiu del 2012. A partir del 2014–15, a aquests factors es va sumar l’empenta dels vents de cua procedents de l’exterior (tipus d’interès zero o negatius al BCE,
programa de compra d’actius pel BCE, pèrdua de valor de l’euro, caiguda del preu del
petroli i desviament turístic per inestabilitat a la conca mediterrània).
Aquesta sessió farà un balanç de la darrera dècada amb l’objectiu d’ubicar els desequilibris financers i de competitivitat acumulats a la llarga expansió 1996–2007 i que
van estar a la base de la doble recessió (2008–2013). En particular, tractarà el procés
de desendeutament del sector privat i el correlatiu increment del públic i, en l’àmbit
exterior, el volum de deute exterior, que continua sent molt superior al de la resta de
grans països de l’Eurozona.

Intervenció inicial

José Luis Escrivá, President de l’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal

Taula rodona

Antón Costas, President de la Fundació Cercle d’Economia
Enric Fernández, Director Corporatiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank
Eva Valle, Exdirectora de l’Oficina Econòmica del President del Govern
David Vegara, Professor associat del Departament d’Economia, Finances i Comptabilitat d’ESADE

Moderació

Josep Oliver, Codirector d’EuropeG
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Divendres 14 de desembre

12.30h – 14.00h

V. Cloenda del cicle
Amb la intervenció de Pablo Hernández de Cos, Governador del Banc d’Espanya,
presentat per Jordi Gual, President de Caixabank
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Organitzen:

Patrocina:

www.cercleeconomia.com
www.europeg.com
www.cidob.org

www.caixabank.es

