La nueva sesión del Congreso, que esta vez se
celebra en València, también servirá para presentar el informe Situación y retos de la economía
valenciana, cuyas principales conclusiones explicará el director adjunto del Ivie, Joaquín Maudos.
El documento analiza el periodo entre 2007, claro
punto de inflexión tras un ciclo expansivo, hasta la actualidad. Quince años en los que se han
sucedido tres crisis: la financiera 2007-2008, la
de la pandemia que estalló en 2020 y la más reciente de materias primas que se ha intensificado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Además,
están previstas dos Conferencias invitadas de la
mano de Irene Mia (The International Institute for
Strategic Studies – IISS) y Javier Andrés (Universitat de València).
El Congreso contribuirá a ampliar el debate sobre
el futuro económico de la Comunitat, a analizar
los principales desafíos y a plantear las mejores
estrategias de progreso. El President de la Generalitat Valenciana será el encargado de inaugurar
el encuentro, que se celebrará durante dos días
en el Palacio de las Comunicaciones de València.

La nova sessió del Congrés, que aquesta vegada
se celebra a València, també servirà per a presentar l’informe “Situació i reptes de l’economia
valenciana”, les principals conclusions de la qual
explicarà el director adjunt de l’Ivie, Joaquín Maudos.
El document analitza el període entre 2007, clar
punt d’inflexió després d’un cicle expansiu, fins a
l’actualitat. Quinze anys en què s’han succeït tres
crisis: la financera 2007-2008, la de la pandèmia
que va esclatar en 2020 i, la més recent, de matèries primeres que s’ha intensificat amb la guerra entre Rússia i Ucraïna. A més, estan previstes dues
Conferències convidades de la mà d’Irene Mia
(The International Institute for Strategic Studies
– IISS) i Javier Andrés (Universitat de València).
El Congrés contribuirà a ampliar el debat sobre
el futur econòmic de la Comunitat, a analitzar els
principals desafiaments i a plantejar les millors
estratègies de progrés. El President de la Generalitat Valenciana serà l’encarregat d’inaugurar la
trobada, que se celebrarà durant dos dies en el
Palau de les Comunicacions de València.
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Les noves sessions del V Congrés d’Economia
Valenciana tenen com a objectiu il·lustrar la situació present de l’economia valenciana, així com
els reptes als quals s’enfronta des de perspectives molt diferents. Per a això, la Generalitat Valenciana i l’Ivie, en col·laboració amb els agents
socials, han organitzat dues jornades on diferents
persones expertes abordaran temes de màxima
actualitat com la transició energètica, els costos
de la inflació, el problema de la productivitat o els
beneficis de la col·laboració publicoprivada.
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Las nuevas sesiones del V Congreso de Economía Valenciana tienen como objetivo ilustrar la
situación presente de la economía valenciana,
así como los retos a los que se enfrenta desde
muy diferentes perspectivas. Para ello, la Generalitat Valenciana y el Ivie, en colaboración con los
agentes sociales, han organizado dos jornadas
en las que distintas personas expertas abordarán
temas de máxima actualidad como la transición
energética, los costes de la inflación, el problema
de la productividad o los beneficios de la colaboración público-privada.
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El V Congrés d’Economia Valenciana va arrancar
al juny amb una primera sessió, celebrada a Alacant, que va posar el focus en l’anàlisi de la transformació de l’economia valenciana durant els
quaranta anys transcorreguts des de l’aprovació
de l’Estatut d’Autonomia de 1982.

Av. Marqu
de Sotelo és

El V Congreso de Economía Valenciana arrancó
en junio con una primera sesión, celebrada en Alicante, que puso el foco en el análisis de la transformación de la economía valenciana durante los
cuarenta años transcurridos desde la aprobación
del Estatut d’Autonomia de 1982.
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Lugar / Lloc:

SITUACIÓN Y RETOS DE LA ECONOMÍA
VALENCIANA
SITUACIÓ I REPTES DE L’ECONOMIA
VALENCIANA

Palacio de las Comunicaciones
de València / Palau de les Comunicacions
Plaça de l’Ajuntament, 24
46002 València
L3, L5, L7, L9 Colón y Xàtiva

Retransmisión en streaming
/ Retransmissió en streaming

En colaboración con
/ En col·laboració amb

28 – 29 de noviembre de 2022
28 – 29 de novembre de 2022

PROGRAMA

PROGRAMA

28 DE NOVIEMBRE DE 2022
28 DE NOVEMBRE DE 2022

28 DE NOVIEMBRE DE 2022
28 DE NOVEMBRE DE 2022
SESIÓN MAÑANA / SESSIÓ MATÍ

10:00 — 10:30 		Inauguración, President de la Generalitat, Sr. Ximo Puig
		
/ Inauguració, President de la Generalitat, Sr. Ximo Puig
10:30 — 11:15		Conferencia Invitada / Conferència Convidada
		
¿UN MUNDO MENOS O MÁS CONFLICTIVO?
		UN MÓN MENYS O MÉS CONFLICTIU?
		Irene Mia (The International Institute for Strategic Studies [IISS])

29 DE NOVIEMBRE DE 2022
29 DE NOVEMBRE DE 2022
SESIÓN TARDE / SESSIÓ VESPRADA

13:30 – 15:30 		Aperitivo / Aperitiu
15:30 - 17:00 		 Mesa de debate 2 / Taula de debat 2
		
LOS COSTES DE LA INFLACIÓN: LA IMPORTANCIA DEL 			
		PACTO DE RENTAS
		 ELS COSTOS DE LA INFLACIÓ: LA IMPORTÀNCIA DEL 			
		 PACTE DE RENDES

10:00 – 11:15 		 Mesa de debate 3 / Taula de debat 3
		
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: ESPACIOS Y SINERGIAS
		 COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA: ESPAIS I SINERGIES
		 Xosé Carlos Arias (Universidad de Vigo)
		
Asunción Martínez (Grupo Agbar)
		 Jorge Galindo (Centro de Políticas Económicas_EsadeEcPol)
		
Moderadora: Jéssica Crespo (Radio Valencia SER)

11:15 — 11:30 		Descanso-Café / Descans-Café

		 Matilde Mas (Ivie, Universitat de València)		
		 José Emilio Boscá (Universitat de València, Fedea)
		 Juan Antonio Delgado (Stadler Rail Valencia)

11:30 — 12:45		Mesa de debate 1 / Taula de debat 1

		Moderadora: Amanda Mars (Cinco Días, El País)

11:45 – 13:00 		 Mesa de debate 4 / Taula de debat 4

17:00 - 18:00		 Conferencia Invitada / Conferència convidada

		
LA COMUNITAT VALENCIANA EN LA ESPAÑA POLIFÓNICA

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
		TRANSICIÓ ENERGÈTICA I CANVI CLIMÀTIC
		Miguel Carsi (Toyota)
		María Dolores Furió (Universitat de València)
		Jorge Olcina (Universidad de Alicante)
		Moderadora: Beatriz Jacoste (KM ZERO Food Innovation Hub)
12:45 – 13:30 		Ponencia / Ponència
SITUACIÓN Y RETOS DE LA ECONOMÍA VALENCIANA
		SITUACIÓ I REPTES DE L’ECONOMIA VALENCIANA
		Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València)

		
CRECER MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD: EL RETO 			
		DE CAMBIAR LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN LAS 			
		ECONOMÍAS AVANZADAS
		 CRÉIXER MILLORANT LA PRODUCTIVITAT: EL REPTE
		 DE CANVIAR L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN LES ECONOMIES 		
		AVANÇADES
		 Javier Andrés (Universitat de València)

11:15 – 11:45 		 Descanso-Café / Descans-Café

		 LA COMUNITAT VALENCIANA A L’ESPANYA POLIFÒNICA
		
Santiago Lago (Universidad de Vigo)
Maria Antònia Monés (UNED)
Juan Romero (Universitat de València)
		Moderador: Víctor Romero (El Confidencial)
13:00 – 13:15		 Clausura, Conseller de Hacienda y Modelo Económico,
		 Sr. Arcadi España
		
/ Clausura, Conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
		 Sr. Arcadi España

