Call for Papers
3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, cap a un
model eficient i equitatiu
Organitzador: Col·legi d’Economistes de Catalunya
President del Comitè Organitzador: Joan B. Casas, degà del Col·legi
President del Comitè Científic: Andreu Mas-Colell
Sessió final: 17 de maig de 2018
Contingut del Congrés
1. El congrés versarà sobre l’economia i l’empresa a Catalunya en els propers
anys, fent especial èmfasi en els aspectes d’eficiència i equitat.
2. Estarà estructurat al voltant dels 13 eixos temàtics següents. S’indiquen per
a cadascun dels eixos, a títol indicatiu i sense intenció d’exhaustivitat,
alguns dels punts temptatius que volem desenvolupar.
1. El marc global: tendències mundials en geopolítica en el marc de la perspectiva de
la Unió Europea
•
•
•
•

La Unió Europea com a actor global
Globalització: governança econòmica supranacional i multilateralisme vs. aïllacionisme
i proteccionisme
Aplicació i desenvolupament dels acords internacionals bilaterals i multilaterals
Els efectes de les noves tecnologies en el marc econòmic internacional: aplicació a les
transaccions comercials i de serveis, fluxos d’inversions, ciberseguretat

2. Potencial de l’economia catalana. Visió macroeconòmica
•
•
•
•
•
•

PIB, renda i productivitat
Impacte de la demografia
El vessant exterior de l’economia catalana
Endeutament públic i privat
Pobresa i desigualtat: tendències i polítiques
Institucions i desenvolupament econòmic

3. La musculatura del sistema empresarial català
•
•
•
•
•
•

Estructura empresarial a Catalunya
El paper de les empreses multinacionals
Pimes i autònoms davant del futur
Especialització productiva en el context internacional
Especificitats sectorials: manufactures, turisme, agroalimentari, comerç, finances,
esport
Industria 4.0

4. Els mercats de Catalunya en el futur

•
•
•
•
•

Balança comercial catalana
Tendències en mercats geogràfics
Tendències en mercats de béns
Tendències en mercats de serveis
El mercat interior

5. El capital humà de Catalunya: dotació i reptes
•
•
•
•
•
•
•
•

Formació bàsica
Formació professional, reglada i contínua
Formació superior
Immigració
Exportació de capital humà
La qualitat del treball
Salari mínim
Modalitats contractuals

6. El sector públic a la Catalunya del futur
•
•
•
•
•
•
•

Quin sistema impositiu?
Despesa pública: quant i en què
Regulació del sistema productiu (energia, banca, ...)
Regulació i qualitat institucional
Organització territorial de la Generalitat
Les finances de la Generalitat
Deute públic

7. L’Estat de Benestar, nivell i perspectives
•
•
•
•
•
•

Educació
Sanitat
Pensions
Dependència i Serveis socials
Redistribució de la renda
Habitatge

8. El sistema de ciència i innovació: realitat i potencial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

On som en recerca i innovació a Catalunya? Punts forts i punts febles
L'impacte econòmic del sistema d'innovació (a nivell macro)
Com funcionen els millors sistemes d'innovació? (Suïssa, Singapur, Finlàndia,
Alemanya,...)
Relació acadèmia-indústria (sector públic-sector privat)
Processos de connexió entre els agents del sistema d'innovació
Estructura i impacte de les polítiques publiques de r+d+i (nivell macro i micro)
Transferència de coneixement
Emprenedoria
Transformació tecnològica

9. Futur del mercat de capitals i sector financer
•

Estructura del sector financer a Catalunya

•
•
•
•
•
•
•
•

Tendències en els mercats de capitals (Equity i deute: Borsa, MAB, MARF, Mercats
OTC, Plataformes)
Tendències en capital risc, crowdfunding, crowdlending i altres plataformes i
mecanismes de finançament alternatiu
Tendències i canvis en la gestió d'actius (gestió activa/pasiva/semipasiva, costos
distribució/gestió)
“Capital Markets Union', oportunitats per la desbancarització financera en el marc
de la Unió Europea
Finançament i inversions en el segment de les Pimes
Reptes i canvis disruptius per el sector bancari i financer i impactes
Revolució Digital i Fintech: situació actual i principals tendències
Tendències en l'assessorament financer, 'Financial Guidance', i 'Financial Literacy'

10. Infraestructures: nivell de dotació, reptes i oportunitats
•
•
•
•
•

Ports
Aeroports
Sistema ferroviari
Sistema viari
Telecomunicacions

11. El medi ambient en el present i en el futur
•
•
•
•
•
•

Gestió del territori
Recursos naturals (aigua)
Les energies renovables
Contaminació
Gestió de residus
Les empreses de l’economia verda

12. El professionals de l’economia en el futur
Incidència de la transformació digital, el compromís social (ètica, deontologia i
RSC), les relacions internacionals, els canvis en el mercat (la regulació, l’evolució
del mercat, les associacions i col·legis professionals) i de la formació i habilitats per
als professionals, en els diferents camps de treball de l’economista (directius,
assessors fiscals i financers, auditors, consultors, consellers externs, formadors i
altres professionals).
13. Transformació digital i intel·ligència artificial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous models de negoci i formes de treball
Els reptes de la transformació digital empresarial
L'emergència i l'impacte de les grans plataformes digitals
Tecnologies emergents que sustenten la transformació digital
Transformació digital i polítiques públiques
Un món connectat
Un nou model formatiu
Implicacions sectorials: sector salut, sector financer, sector automoció…
El futur del treball, de l'economia i la societat en un món governat per la
intel.ligència artificial

3. Les contribucions indicaran a quin eix temàtic corresponen. Una mateixa
ponència només es podrà presentar a un eix.

4. Les contribucions seran avaluades per una Comissió diferent per cada eix
formada per persones de reconegut prestigi al seu àmbit i per un Comitè
Científic, que tindrà la darrera paraula quan a la seva publicació.
5. Les Comissions dels diferents eixos elaboraran amb les aportacions rebudes
els document de conclusions o de síntesi que seran presentats a la sessió
final del congrés i que serviran de base per a la redacció de les conclusions
del congrés en forma d’un document final.
Normes de presentació
•

•

Abstract previ
o Per presentar una contribució al Congrés caldrà abans presentar un
resum del que es vol presentar. Els resums tindran una llargada
màxima de 300 paraules i inclouran: tema i tot allò que ajudi al
Comitè Organitzador i a les Comissions dels eixos a comprendre’n
l’abast, context i objectiu.
Contribucions
1. Les contribucions tindran una extensió màxima de 25 pàgines,
incloent il·lustracions, bibliografia i notes.
2. Es presentaran únicament a través de la plataforma Scipèdia,
accessible a través de la web del congrés
www.congres2018.coleconomistes.cat, en format Word, lletra
Times New Roman font mida 12, espaiat senzill (1.0), marges de
1 polzada, mida de paper A4. La plataforma estarà operativa a
partir de l’15 de setembre de 2017.
3. Els títols aniran en negreta, mida 14, espai senzill, alineats al
marge esquerra
4. Les notes a peu de pàgina no han de ser utilitzades
5. Les cites bibliogràfiques hauran d’aparèixer entre parèntesis,
contenint indicacions sobre l’autor o autors, l’any de publicació i
la pàgina o pàgines a les que s’al·ludeix, per exemple: (Blake,
1992: 72-83), Blake (1992:22) o (Blake et al., 1992: 72-83).
6. Les referències bibliogràfiques aniran al final del treball sota el
títol “Referències Bibliogràfiques”, ordenades alfabèticament per
autors i d’acord amb els següents formats per normes, articles,
comunicacions a congressos i llibres respectivament:
• CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS,
CICA (1990) Public Sector Accounting Statement num. 6
“Local Government Financial Statements, Objectives and
General Principles” Toronto.
• BENJAMIN, J.J. i BRENNER, V.C. (1974) “Perceptions of
Journal Quality” The Accounting Review, April, 99.360362.
• NEEDLES, B.E. (1995) “A profile, Annotated Bibliography
and Index of International Accounting Research: 19651990” Comunicació presentada en el 18è Congrés Anual
de la European Accounting Association, maig, pp. 10-12.

•

•

PINA, V., i TORRES, L. (1999) “Análisis de la Información
Externa, Financiera y de Gestión de las Administraciones
Públicas”, Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, Madrid.
7. S’inclourà un abstract d’un màxim de 100 paraules
8. S’indicaran 5 paraules clau
Tant els abstracts previs com les contribucions poden ser presentades en
català, castellà, francès o anglès.

Drets
• Caldrà que l’autor o autors certifiquin que l’aportació és original, propietat
del que l’envia i que no ha estat publicada enlloc ni ho serà abans del
congrés.
• Per defecte, el Col·legi d’Economistes de Catalunya es reserva el dret
d’utilitzar les aportacions rebudes per elaborar conclusions de cada eix
temàtic, editar-les en format digital o en format imprès, tant a les
conclusions del congrés com a la Revista Econòmica de Catalunya.
• La publicació es farà amb llicència CC-BY.
• En el cas de que l’autor no desitgi que la seva aportació sigui publicada, ho
haurà de fer constar de manera expressa. En aquest cas, la seva aportació
serà utilitzada tan sols com a base per a l’elaboració de les conclusions de
l’eix a la que s’adreci.
Cronograma
•

•
•
•

La presentació dels resums de les contribucions o abstracts previs es
presentarà per tot el dia 15 d’octubre de 2017 a través de la plataforma
Scipèdia. L’acceptació de les propostes de contribució la realitzaran les
Comissions de cada eix.
El Comitè Organitzador del Congrés notificarà als interessats l’acceptació
de les propostes per tot el dia 31 d’octubre de 2017.
Les contribucions es presentaran per tot el dia 28 de febrer de 2018, a
través de la mateixa plataforma.
Les Comissions de cada eix revisaran el contingut de les contribucions. El
Comitè Científic decidirà l’acceptació de les mateixes.

Contacte
• www.congres2018.coleconomistes.cat
• secretaria@congres2018.coleconomistes.cat
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Plaça de Gal·la Placídia, 32. 08006 Barcelona

