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L’economista de Harvard Stefanie Stantcheva rep el
Premi Internacional Calvó-Armengol
La recerca de la Professora Stantcheva té importants implicacions en política fiscal

La Barcelona School of Economics (BSE) i el Govern d’Andorra han anunciat que el 7è Premi
Internacional en Economía Calvó-Armengol ha estat atorgat a Stefanie Stantcheva, Professora
d’Economia a la Universitat de Harvard i fundadora del Social and Economics Lab. Stantcheva es
doctorada en economía del MIT al 2014 i va ser junior fellow a la Harvard Society of Fellows en el
període 2014-2016 abans de recabar en el Departament d’Economia de Harvard.

Els membres del comitè de selecció per al premi en aquesta edició han estat els professors
Salvador Barberà (UAB i BSE), Antonio Cabrales (UC3M), i Melissa Dell (Harvard).

Política fiscal posant la percepció de les persones dins l’equació

El treball de Stancheva es situa principalment en l’estudi de les polítiques públiques en l’economía,
especialment en política fiscal, fent també importants contribucions a la economia del treball, la
macroeconomia, i organització industrial. La seva recerca es basa en dues grans àrees:

1. Els efectes dinàmics de la política fiscal a llarg termini. Aquests efectes són importants
tenir-los en compte per determinar com poden afectar a la capacitat d’estalvi, al capital
humà i a la innovació.

2. Economia Social, o com interpretar la manera en què les persones veuen i raonen sobre les
polítiques econòmiques basant-se en fenòmens socials concrets.

Més informació sobre el treball de Stantcheva es pot trobar en aquesta breu agenda de recerca.

Aquesta és una curta descripció de la recerca de la Professora Stantcheva amb les seves paraules:

“En la meva recerca intento analitzar els impostos, taxes i transferències, els seus
efectes redistributius d’una forma més global. Intento acostar-me a aquestes
situacions des de diferents angles: estudiant els efectes dels impostos, taxes i
transferències i com s’haurien de dissenyar, però sense perdre de vista la percepció de
les persones sobre aquestes eines impositives i les polítiques públiques, tenint en
compte els models mentals que fan servir per pensar-hi.”

https://scholar.harvard.edu/files/stantcheva/files/econ_dynamic_2104.pdf


Sobre el Premi Internacional d’Economia Calvó-Armengol

El Premi Calvó-Armengol es crea en memòria d’ Antoni Calvó-Armengol, ciutadà Andorrà i professor
a la Universitat Autònoma de Barcelona i la BSE que va morir el 2007 amb només 37 anys d’edat. El
Premi s’atorga cada dos anys a un economista o científic de ciències socials menor de 40 anys per
les seves contribucions a la comprensió de l’estructura de la societat i les seves implicacions amb
l’economía.

Les Activitats relacionades amb el Premi inclouen una cerimònia d’entrega a Andorra i un seminari
acadèmica a Barcelona. El Premi està dotat amb 30.000 euros.

Les activitats relacionades amb el Premi Calvó-Armengol atorgat a la Professora Stantcheva tindran
lloc la primavera de 2022.

El Premi és promogut pel Govern d’Andorra i la Barcelona School of Economics. El premi és una de
les activitats del Programa de Excelencia en Investigación Severo Ochoa a través de la Agencia
Estatal de Investigación.

Sobre la Barcelona School of Economics (BSE)

La Barcelona School of Economics (abans Barcelona Graduate School of Economics o Barcelona
GSE) es una institució dedicada a la recerca i la formació en Economia, Finances, Ciència de Dades i
les ciències socials.

La BSE va ser fundada el 2006 per l’economista Andreu Mas-Colell per consolidar quatre grups de
recerca en Economía a Barcelona: El Departament d’Economia i Empresa a la Universitat Pompeu
Fabra; la Unitat d’Anàlisi Econòmica a la Universitat Autònoma de Barcelona; El Centre de Recerca
en Economia Internacional (CREI); i el Institut d’Anàlisi Econòmica  (IAE-CSIC). Més de 150 professors
d’aquests quatre grups son Professors Afiliats a la BSE, que formen el nucli de les activitats
d’educació i recerca de la BSE.
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