IV Jornades IET
La situació de l’ocupació a Europa: escenaris en la post-crisi
9:30h-9:45h

Benvinguda i presentació de les IV Jornades IET
a càrrec del Sr. Diego Prior, Degà de la Facultat d’Economia i Empresa i de la
Sra. M. Pilar Dellunde, Vicerectora d'Investigació.
Presentació de les Jornades a càrrec del Sr. Antonio Marín Artiles, Director de l’ Institut
d’Estudis del Treball.

9:45h-11:45h

INTEGRACIÓ FRAGMENTADORA: EL TRIOMF DE LES IDEES FALLIDES
Moderador: Fausto Miguélez, UAB
Participants:
• Europe’s divisive integration: post-crisis means pre-crisis, Steffen Lehndorff, Institut
Arbeit und Qualifikation, University of Duisburg-Essen.
• Crisi dintre la crisi: Espanya sota el neoliberalisme conservador, Josep Banyuls, Institut
d’Estudis del Treball, Universitat de Vàlencia i Albert Recio, Institut d’Estudis del Treball,
Universitat Autònoma de Barcelona.
• The long European crisis: a core-periphery perspective., Anna Maria Simonazzi, Dep.
Economia Politica, Università “La Sapienza“ di Roma

11:45h-12:15h

Pausa cafè

12:15h-14:15h

ESCENARIS DE LA REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ POST-CRISIS
Moderador: Francesc Pérez Amorós, UAB
Participants:
• Escenarios de la regulación del Empleo en Italia, Alberto Levi, Università di Modena e
Reggio Emilia
• Post crisis y empleo en España, Daniel Toscani, Universitat de València

Objectius
• Analitzar la situació de la desocupació
en el marc de l’anomenada post-crisis;
• Debatre sobre les noves formes de
regulació de l’ocupació i de les
relacions laborals
• Abordar des d’una
perspectiva
comparada
la
precarietat
de
l’ocupació, els problemes de la
desocupació de llarga durada, el risc de
pobresa i els efectes de la política de
devaluació competitiva dels salaris

20 de novembre de 2015
de 9:30h a 14:15h
Sala de Graus – Facultat
d’Economia i Empresa

14:15h

Cloenda
a càrrec del Sr. Joan Miquel Verd, Director del Centre d’Estudis Sociològics QUIT

IV Jornades IET
La situació de l’ocupació a Europa: escenaris en la post-crisi
Steffen Lehndorff és economista i Dr. en Ciència Política. Investigador a

l'Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), Universitat de Duisburg/Essen,
Alemanya.
Després de més d'una dècada de treball polític va tornar a l'acadèmia el 1990.
Va treballar com a Director de Recerca de l'Institut de Treball i Tecnologia
(IAT), Gelsenkirchen (Alemanya), i més tard com a Cap del Departament de
Temps de Treball i Organització del Treball. Es va retirar el 2012 i continua
treballant amb el seu departament.
La seva recerca se centra en les relacions de treball i del temps de treball en
els nivells organitzatius, nacionals i internacionals i inclou la investigació
comparativa en els models d'ocupació i sistemes de relacions laborals en la
crisi europea.
Entre les seves darreres publicacions destaquem: Divisive integration. The
triumph of failed ideas in Europe –revisited. ETUI, Brussels, 2015 (ed.);
Allemagne. Un géant endormi ? Le rôle des syndicats avant et pendant la crise
européenne. En: Sommaire Chronique internationale n° 143-144-numéro
spécial-Les syndicats face à la nouvelle gouvernance européenne, pp. 53-64
(2014); It’s a long way from norms to normality: The 35-hour week in France.
In: Industrial & Labor Relations Review 67 (3), pp. 838-863 (2014).

Josep Banyuls és professor d'Economia del Treball i Polítiques d'Ocupació a
la Universitat de València. Les seves principals àrees d'interès es centren en els
canvis sectorials i els efectes sobre l'ocupació, i en estudis comparatius
internacionals sobre el treball i la gestió i organització del treball. Ha participat
en projectes finançats per diferents institucions, inclosa la Comissió Europea i
el València Govern Local.
Albert Recio és professor al Departament d'Economia Aplicada de la

Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Centre d’Estudis Sociològics
QUIT. Els seus interessos de recerca inclouen l’economia del treball,
l’estructura de l'ocupació els moviments socials i sindicals i les polítiques
laborals. També ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres sobre
temes d’economia laboral i és editor de la Revista de Economía Crítica.

Anna Maria Simonazzi és professora d'Economia a la Universitat de Roma "La
Sapienza". Presidenta del Comitè Científic de la Fondazione Giacomo Brodolini i
coeditor de la revista Economia e Lavoro. És una macroeconomista amb un fort
enfocament en els aspectes institucionals i socials.
Ha publicat àmpliament en les àrees de la teoria i la política macroeconòmica,
l'economia de l'estat de benestar, l'ocupació i el gènere. Entre les publicacions
més recents: Economic relations between Germany and Southern Europe, The
Cambridge Journal of Economics, 2013 (co-authored); Change in care regimes
and female migration. The ‘care drain’ in the Mediterranean, Journal of European
Social Policy, 2006 (co-authored); Italy: Continuity and Change in Welfare State
Retrenchment in D. Vaughan-Whitehead (Ed.), The European Social Model in
Crisis – Is Europe losing its Soul?, Edward Elgar 2015.
Alberto Levi és Professor associat de Dret del Treball de la Universitat de

Mòdena i Reggio Emilia, al Departament d'Economia Marco Biagi, on té a càrrec
les càtedres de recursos humans i de dret dels contractes internacionals.
President de la Comissió de certificació constituïda a la Fundació Marco Biagi de
la Universitat de Mòdena i Reggio Emilia.
Des de 2008, és director del Curs d'especialització en Dret del Treball italià per a
estudiants estrangers, que es desenvolupa a la Universitat de Mòdena i Reggio
Emilia. Vicepresident de l'Associació Iberoamericana de Dret del Treball i
Seguretat Social.
Autor de 75 publicacions científiques de Dret del Treball, en italià, anglès,
espanyol i portuguès, publicades per les principals revistes i editorials del sector.

Daniel Toscani és Doctor en Dret per la Universitat de Valencia i professor

titular del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Ha estat
professor de les Universitats Estema I Florida i Professor visitant de l'Institute of
European and Comparative Law de la Universitat d'Oxford i també ha exercit com
a advocat laboralista.
Ha publicat més de 25 monografies, sobre Dret del Treball, Seguretat Social i
Prevenció de Riscos laborals, a més de més de 80 articles en prestigioses revistes
especialitzades en les referides matèries.
Membre del Consell Assessor de la Revista Derecho de la Seguretat Social.

