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Xavier Vives i Torrents

X  avier Vives i Torrents (Barcelona, 1955) 

és, actualment, professor d’economia i finances, titular de la Càtedra Abertis de Regulació, 

Competència i Polítiques Públiques i director acadèmic del Centre Sector Públic - Sector 

Privat de la IESE Business School. També és professor associat a la Universitat Pompeu 

Fabra.

A més de les seves tasques docents i investigadores a la IESE, el professor Vives és 

membre de l’Economic Advisory Group on Competition Policy de la Comissió Europea i 

de l’European Economic Advisory Group de CESifo (Munic); research fellow del Center 

for Economic Policy Research de Londres, on va ser director del programa d’economia 

industrial entre 1991 i 1997; membre de l’Acadèmia Europea de les Ciències i les Arts; 

fellow de l’Econometric Society des de 1992, i de l’European Economic Association des 

de 2004.

El professor Vives va obtenir la llicenciatura en economia a la Universitat Autòno-

ma de Barcelona (UAB) el 1978. Posteriorment, es va doctorar en economia per la Uni-

versitat de Califòrnia, Berkeley, l’any 1983, amb una tesi dirigida pel Premi Nobel Gerard 

Debreu.

Abans d’integrar-se a la IESE Business School, el professor Vives va ser professor 

d’economia i finances i catedràtic d’estudis europeus a INSEAD, entre 2001 i 2005; di-

rector de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del CSIC, en la dècada 1991-2001; professor a la 

Universitat de Pennsilvània, i professor visitant a la Universitat de Harvard, a la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Nova York (amb la Càtedra Rei Joan 

Carles I, el 1999-2000), entre d’altres.

Els seus camps d’interès són l’economia industrial, l’economia de la informació, 

així com l’economia financera i bancària. Ha publicat nombrosos articles en revistes in-

ternacionals i és autor d’Information and learning in markets. The impact of market mi-

crostructure (Princeton University Press, 2008) i Oligopoly pricing. Old ideas and new 

tools (MIT Press, 1999); director de Competition policy in Europe. Fifty years on from the 
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Treaty of Rome (Oxford University Press, 2009), Corporate governance. Theoretical and 

empirical perspectives (Cambridge University Press, 2000), i coeditor de Capital markets 

and financial intermediation (Cambridge University Press, 1993). Ha estat editor del 

Journal of the European Economic Association i, actualment, és editor del Journal of Eco-

nomics and Management Strategy.

La seva recerca actual se centra en la relació entre competència i innovació, regu-

lació i crisis bancàries, formació de preus als mercats financers i política de defensa de la 

competència.

El professor Vives ha rebut diversos premis de recerca: el Premio Nacional Rey Don 

Juan Carlos I d’Investigació en Ciències Socials, 1988; el Premi Societat Catalana d’Eco-

nomia, 1996; la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya, 2002; el Premi 

Catalunya d’Economia, 2005, i, el 2008, l’Advanced Grant de l’European Research Coun- 

cil. El Lauder Institute of Management and International Studies el va incloure en la 

llista dels deu investigadors en ciències socials espanyols més citats de la segona meitat del 

segle xx.

Al llarg de la seva carrera, el professor Vives ha assessorat sobre competència, 

regulació i temes de govern corporatiu el Banc Mundial, el Banc Interamericà de Desen-

volupament i la Comissió Europea, així com importants corporacions internacionals. És 

membre del Consell d’Administració de Criteria CaixaCorp i columnista ocasional a la 

Vanguardia, El País, Financial Times i Wall Street Journal.

El professor Vives és, sens dubte, un dels investigadors en economia catalans amb 

un currículum més sòlid i amb més prestigi internacional. Val la pena remarcar que ha 

estat capaç de combinar investigacions teòriques d’alt nivell amb recerca molt aplicada 

—però d’alta qualitat— en els àmbits de l’economia catalana, espanyola i europea. Aques-

ta multidimensionalitat és molt poc freqüent en el panorama de la investigació econòmica 

d’alt nivell.

Tot plegat em porta a proposar, amb entusiasme, la seva candidatura com a mem-

bre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials del nostre Institut.

Text llegit pel senyor Jordi Galí i Garreta en el Ple del dia 9 de maig de 2011
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