Discurs del rector de la Universitat
de València, prof. Dr. Esteban Morcillo
en el Solemne Acte d’investidura
com a doctor Honoris Causa
del prof. Dr. Dale W. Jorgenson
València, 26 de maig de 2016

Els done la més cordial benvinguda al Paranimf de la Universitat de València, emblemàtic espai de l’històric edifici de la Universitat de València que acull les més solemnes cerimònies acadèmiques
d’aquesta institució que va ser fundada l’any 1499 pels Jurats de la ciutat
de València.
Una benvinguda especial a totes aquelles persones que hui
ens visiten per primera vegada i que en aquesta cerimònia acompanyen les seues persones estimades en la investidura com a nous doctors
i doctores.
Nous doctors i doctores per la Universitat de València que acaben
de ser investits en representació de les cuatre-centes vint-i-dos tesis, cent
setze d’elles amb menció internacional, que varen ser defensades al llarg
del curs acadèmic 2014-2015 a la Universitat de València.
Per altra banda, la cerimònia d’investidura ‘honoris causa’ atorga
el més alt reconeixement acadèmic d’una institució universitària a una
destacada personalitat per la seua contribució al progrés del coneixement, seguint el cerimonial universitari que permet entroncar, així, amb
l’antiga tradició universitària que fon els seus arrels en els orígens dels
antics Estudis Generals com aquest nostre.
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Per que en la nostra universitat, celebrem habitualment la investidura de nous doctors i doctores amb una investidura ‘honoris causa’,
unint així la trajectòria consolidada d’una destacada personalitat acadèmica amb l’incipient tasca en l’àmbit científic que representen els
nous doctorats.
En assolir aquest grau acadèmic, el doctorat, finalitza la vostra
trajectòria de formació universitària, en haver demostrat assolir la maduresa investigadora necessària per emprendre en solitari projectes de
recerca que contribuisquen a l’avanç del saber.
S’inicia ara per a totes i tots vosaltres una nova etapa en la vostra
carrera acadèmica en què heu de posar en valor les troballes realitzades al llarg d’aquest període en que heu treballat durament la vostra
tesi doctoral.
Una tesi doctoral a la que no han estat alienes les persones que
hui us acompanyen i que juntament amb els vostres directors i directores són testimonis dels vostres somnis i anhels, de la vostra inquietud
investigadora i de la intensitat de la dedicació a aquesta tasca.
El nostre agraïment institucional per haver-los acompanyat al
llarg d’aquestos anys, especialment als directors i directores de tesi que
han contribuït a adreçar el treball dels que hui són ja de ple dret nous
doctors i doctores però també a tot el personal de departaments, instituts i centres on s’ha desenvolupat la vostra recerca.
Als nous doctors i doctores us anime a mantenir viva la inquietud
investigadora a què em referia abans.
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Perquè sense eixa passió no és possible aconseguir i acréixer el
progrés de la ciència i el coneixement necessaris per construir societats
sòlides que abasten els majors nivells de benestar.
Som ben conscients que les circumstàncies econòmiques actuals,
i especialment determinades polítiques adoptades per diferents governs
en l’exercici de les seues competències, no han estat favorables al desenvolupament del nostre sistema científic, ni tampoc d’investigació, desenvolupament i innovació.
Polítiques que han suposat la supressió de línies d’investigació
existents, que han abocat a l’emigració al talent científic format als sistemes universitaris públics, entre d’altres efectes negatius no sols per al
sistema universitari i els sistemes d’I+D, sinó en conjunt i a mitjà i llarg
termini, per a tota la societat.
És per això que els òrgans de govern de la Universitat de València
s’han posicionat en nombroses ocasions en contra d’aquestes polítiques
que l’economista Paul DeGrauwe, investit com a doctor ‘honoris causa’
en aquest mateix Paranimf, va denominar ‘obra teatral de moralitat’.
Però que aquestes circumstàncies externes no us condicionen en
els vostres plantejaments.
Al llarg dels temps les universitats públiques hem patit els efectes
de nombroses polítiques que han dificultat l’activitat investigadora.
I malgrat tots els entrebancs ens hem sortit, hem continuat aportant la nostra tasca al progrés del coneixement, i hem demostrat que el
sistema universitari públic és capaç de contribuir a la ciència mundial
molt per sobre de la contribució econòmica d’Espanya en el seu conjunt.
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En particular, l’activitat investigadora desenvolupada des de
l’aprovació de Llei de Reforma Universitària a les primeries dels anys
huitanta del passat segle han permès a la universitat pública en tan sols
tres dècades, situar-se com un sistema universitari que forma professionals qualificats i ciutadans i ciutadanes globals capaços de desenvolupar-se en un món creixentment complex.
Així, el fracàs que suposa l’emigració professional de moltes i
molts joves cap a altres països d’Europa i més enllà, és, alhora, l’èxit
d’una formació que ha estat finançada amb fons públics, amb la riquesa
estatal, i de la qual se’n beneficien altres societats que no han contribuït
al seu finançament.
Caldria que en conjunt reflexionàrem sobre aquestes circumstàncies que han estat condemnades des dels òrgans de govern universitaris
que treballem, dia rere dia, en configurar un sistema universitari públic
de referència.
I em permetran ara que assenyale que els principals indicadors i
rànquings situen la nostra universitat com una de les primeres de l’Estat,
i que som el segon destí d’estudiants Erasmus d’Europa, mentre que si
observem rànquings sectorials trobem algunes facultats de la nostra universitat entre les cent-cinquanta millors del món.
Fem així realitat, tot i les dificultats de finançament del sistema
universitari públic, el somni, primer, del rei Jaume I, que obtingué una
butlla papal per erigir una Universitat en el segle XIII, i, més endavant
en la història, estem fent realitat els somnis dels Jurats de València cap
al final del segle xv, en reunir els estudis superiors dispersos per la ciutat,
erigiren en aquest mateix espai aquest edifici configurant una univer-
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sitat, un Estudi General, que desitjaren es trobara entre els millors de
l’Europa del seu temps.
Nous doctors i doctores, us anime a perseguir eixe somni en el vostre llarg camí per les branques de l’arbre de la ciència i
el coneixement.
Una ciència i coneixement que són necessaris per superar el que
ha assenyalat el nostre nou doctor ‘honoris causa’, el professor Dale Jorgenson, quan constata els límits d’Europa en el desenvolupament d’una
economia del coneixement.
Professor Francisco Pérez, director de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques i catedràtic de la Facultat d’Economia de la nostra
Universitat, estimat amic, us trasllade l’enhorabona per la vostra magnífica laudatio.
I vull també agrair la tasca dels padrins en aquest acte acadèmic
i a la comissió d’acompanyament. Moltes gràcies doctora Mas, doctor Quesada, doctor Pastor, degà de la Facultat, i, especialment, moltes
gràcies al doctor Vicent Soler, catedràtic d’aquesta Universitat i antic
degà de la Facultat d’Economia, per acompanyar-nos hui en aquest acte
atesa la seua important tasca actual com a Conseller d’Hisenda i Model
Econòmic del govern de la Generalitat Valenciana, així com als doctors
García-Montalvo i Reynal-Querol de la Universitat Pompeu Fabra per
acompanyar-nos hui junt al doctor Mas-Colell, catedràtic també a la
UPF i conseller estat del govern de la Generalitat de Catalunya.
La laudatio, en una cerimònia com aquestes, ens ha de permetre
situar-nos en la trajectòria científica i professional del nou ‘honoris cau-

7

sa’, així com identificar la seua contribució al progrés de la ciència que
l’ha fet mereixedor d’aquet reconeixement i distinció.
En la seua intervenció el doctor Francisco Pérez ha presentat la
sòlida trajectòria del doctor Jorgenson, un brillant economista que fa
més de cinc dècades ja apuntava una línia de recerca que s’ha demostrat
clau en la comprensió del creixement econòmic i que, a més, es caracteritza pel seu rigor i la seua contribució al desenvolupament matemàtic
necessari per fer les quantificacions que ens permeten explicar la realitat.
Un intent d’entendre la realitat que és propi de les ciències socials
i que en l’àmbit de l’economia s’inicià amb la investigació d’Adam Smith en el segle XVIII esmentada pel professor Pérez en el seu discurs que
ens ha conduit per la trajectòria del doctor Jorgenson a les universitats
de Berkeley, Oxford, Chicago i Jerusalem fins retornar a la seua alma
mater, la universitat de Harvard, una universitat amb la qual la Universitat de València manté col·laboració a partir de la nostra participació en
el RCC de Harvard.
El professor Jorgenson, a més d’ocupar destacades posicions en
les acadèmies nord-americanes, ha rebut nombrosos reconeixements en
l’àmbit universitari i la destacada John Bates Clark Medal de l‘American
Economic Association.
Distinguished Professor Jorgenson, welcome to the University of
Valencia, an ancient Mediterranean university rooted in the fifteenth
century but developing an international activity, as one of the leading
universities in Spain. Thank you very much for sharing your knowledge
and contributions to economic science.
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Al llarg de les darreres dècades s’està produint una transformació
econòmica que ha estat definida com una era post-industrial en un context creixent de terciarització econòmica i de desenvolupament de les
tecnologies de la informació i la comunicació.
Unit a aquestos processos, i en el marc de la profunda crisi experimentada per les economies avançades, i especialment les del sud d’Europa, nombrosos investigadors i investigadores de diferents disciplines
han constatat un conjunt de transformacions i canvis en el equilibris
geo-econòmics i geo-polítics.
Canvis que el doctor Jorgenson ha assenyalat com ‘radicals en el
lideratge econòmic en el segle XXI’, en el qual les economies industrialitzades creixen a menor ritme que l’economia mundial, mentre que les
economies emergents d’Àsia creixen a major rapidesa mercè a un model
econòmic centrat en la globalització, en el qual és de gran importància
formular una estratègia de creixement efectiva i gestionar hàbilment les
organitzacions dels teixits productius i les polítiques públiques.
Així, com ha assenyalat el nostre nou honoris, una economia del
coneixement requereix d’inversions en capital humà, tecnologia de la
informació i la comunicació i propietat intel·lectual.
Com ha assenyalat el professor Francisco Pérez, les nostres carències es deuen en bona mesura a la deficient orientació de les inversions,
esbiaixades cap a actius poc productius com són els immobiliaris, i massa poc envers les TICs i el capital humà i organitzacional, fent palès un
escàs aprofitament de l’esforç inversor en educació, entre d’altres factors.
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Per això, des de la Universitat de València apostem des de la perspectiva dels models de creixement de múltiples hèlix, per la col·laboració amb les administracions públiques, amb els teixits productius, les
associacions sectorials, les forces sindicals i patronals, i altres organitzacions del tercer sector que representen la ciutadania, per contribuir
a eixe canvi de model productiu que necessitem, apostant pels sistemes
d’innovació local.
Un nou model productiu que genere ocupació de qualitat, creixement sostenible i nivells de benestar en línia amb el model social europeu, sempre des del respecte al nostre medi ambient.
La regulació mediambiental, la valoració del benestar i la desigualtat són temes que, com ha assenyalat el professor Pérez, ha treballat
el doctor Jorgenson.
Diversos honoris precedents han abordat aquests temes que formen part de destacades línies de recerca de la Universitat, com el doctor
Muñoz Machado que alertà sobre el risc de la pobresa, la doctora Sassen sobre la desigualtat a escala mundial i el doctor Sami Naïr sobre les
dinàmiques migratòries i la construcció de societats globals.
I acabe com he començat la meua intervenció, encoratjant els
nous doctors i doctores a continuar la seua trajectòria investigadora
pensant en el progrés de la societat, felicitant de tot cor el nou doctor
‘honoris causa’, i agraint a totes i tots vostès la seua presència hui en
aquest acte.
Moltes gràcies.
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