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Objectius de l’Assignatura 
 
El curs vol introduir l’estudiant als conceptes i marcs analítics bàsics de la 
macroeconomia oberta, així com encoratjar-lo a aplicar aquests coneixements en el 
raonar sobre el món real. 
 
A l’acabament, s’espera que l’estudiant sigui capaç d’analitzar l’entorn econòmic en el 
que viu i aquell d’altres països; explicar les possibles causes que han produït certes 
situacions econòmiques, les actuacions de les autoritats competents i les seves 
conseqüències. Tot això, fent ús dels models macroeconòmics que presentarem a classe. 
 

Programa 
 
(1) Introducció 

• La rellevància de l’economia global: interdependència dels països. 
o Magnitud dels fluxes de capitals i la inversió directa estrangera. 
o Les crisis a Llatino-Amèrica, la potència xinesa, la crisi hipotecària. 

 
• Repàs: la política monetària i fiscal en una economia tancada. 

 
(2) Conceptes bàsics de l’economia oberta: 

• Balança de pagaments, compte corrent, compte de capital, relació d’intercanvi 
internacional (‘terms of trade’), tipus de canvi real i nominal fixa i flexible. 

 
(3) El nivell de preus i el tipus de canvi a llarg termini. 
 
(4) Model de Mundell-Fleming-Dornbusch. 

• Política fiscal i monetària en una economia oberta. 
 
(5) Determinació del tipus de canvi. 

• Model de compte corrent. 
• Teoria de la Paritat del Poder Adquisitiu. 

 
(6) Twin deficits (doble dèficit) i Global Imbalances. 
 
(7) Els Sis Trencaclosques de la Macroeconomia Internacional. 
 
(8) La nova teoria: Models de New Open Economy Macroeconomics. 

o Cole i Obstfeld (1991); Corsetti i Pesenti (2001) 
 
(9) Resum 
 
Avaluació de l’assignatura: 
L’avaluació del curs es repartirà de la següent manera: 

- Treball: 30% 



- Examen escrit: 60% 
- Sessions de debat. La participació a classe serà valorada: 10% 

 
Tutories 
Dimecres de 14:15 a 16:45 
 
Es prega a l’estudiant que, prèviament, contacti per e-mail a la professora per concertar 
una cita de tutoria, malgrat es tracti de l’horari fixat per a tal objectiu. 
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