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El degà de la Facultat d’Economia i 
Empresa de la UAB, Jordi Massó i 

Carreras, ens presenta a Tim Kehoe 
a través de quatre mirades que 

inclouen a l’economista i al professor, 
a la seva presència a la UAB, a la 

seva persona, i a la seva invitació a 
l’acte d’inauguració del curs 

acadèmic.



1. 
Tim Kehoe,
economista i 
professor



• Tim Kehoe és professor d’Economia a la 
University of Minnesota des de 1987. 

• Després de doctorar-se en Economia a la 
Yale University (1979) va ser professor al 
MIT (1980-84) i a la University of 
Cambridge (1984-87).

• Tim Kehoe és un reconegut especialista 
en macroeconomia dinàmica, i en 
diferents períodes de temps ha estat 
consultor del Federal Reserve Bank of 
Minneapolis, el Banc Mundial i el Banc de 
Mèxic, entre d’altres.



És membre de diversos comitès, consells i projectes 
científics, alguns d’ells d’institucions espanyoles i 
catalanes. Tim Kehoe ha estat distingit amb nombrosos i 
variats honors; per exemple, és Fellow de la 
Econometric Society (1991), doctor Honoris Causa per 
la Universidad de Vigo (2008) i membre d’honor de la 
Asociación Española de Economia (2010). Ha editat 
quatre llibres (dos d’ells amb Edward C. Prescott, Premi 
Nobel d’Economia l’any 2004), publica regularment en 
revistes d’altíssim impacte i ha escrit 10 articles en 
català o castellà (el primer l’any 1986 i l’últim l’any 
2009). Va ser editor de la Review of Economic Dynamics 
(1999-2007), és coeditor d’Economic Theory (des de 
2007) i del Journal of International Economics (des de 
2008). També ha estat editor associat o membre del 
comitè editorial de nombroses revistes científiques. Ha 
dirigit 59 tesis doctorals i n’ha codirigit 12.



2. 
Tim Kehoe a 
la UAB



Tim Kehoe ha mantingut llargs i estrets contactes 
amb la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, 
on regularment ha estat professor visitant (1987, 
1990-1996, 2007-2012). Va ser codirector del 
projecte MEGA (Model d’Equilibri General Aplicat) 
de la UAB (1985-1992). Entre els més de 30 
coautors amb qui ha publicat, trobem alguns d’ells 
relacionats amb les universitats catalanes, com 
l’actual Conseller d’Economia i Coneixement 
Andreu Mas-Colell (Economics Letters, 1984), i 
amb la UAB en particular, com l’actual rector 
Ferran Sancho (European Economic Review, 
1988).



3. 
Tim Kehoe 
com a 
persona



Tim Kehoe és intens, apassionat i lleial. 
Encuriosit i permeable a tot el que passa 
al voltant seu, ha esdevingut un hàbil 
menjador de calçots i bevedor de porró. 
Fins i tot ha format part, disfressat 
apropiadament, de les festes de moros i 
cristians a Alacant.



4. 
Per què el 
professor Tim 
Kehoe a la 
inauguració?



Aquest any volíem que el nostre convidat
tingués una indiscutible trajectòria 
acadèmica i prestigi internacional com a 
economista, i que al mateix temps tingués 
algun lligam personal amb la Facultat, a més 
de parlar català i castellà. En Tim Kehoe 
reuneix sobradament totes aquestes 
característiques, i per això estem molt 
contents de que hagi acceptat la nostra 
invitació per fer la lliçó inaugural.



Accés a la presentació original

http://www.bib.uab.cat/socials/kehoe.pps

	La Biblioteca de Ciències Socials� presenta una exposició �amb motiu de:
	L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2012-13�de la Facultat d’Economia i Empresa 
	Tim !�http://www.econ.umn.edu/~tkehoe 
	“Lliçons de la teoria econòmica per a la crisi”
	18 d’octubre de 2012�...�Sala d’Actes de la Facultat�...�A les 12:00 hores
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Tim Kehoe ha mantingut llargs i estrets contactes amb la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, on regularment ha estat professor visitant (1987, 1990-1996, 2007-2012). Va ser codirector del projecte MEGA (Model d’Equilibri General Aplicat) de la UAB (1985-1992). Entre els més de 30 coautors amb qui ha publicat, trobem alguns d’ells relacionats amb les universitats catalanes, com l’actual Conseller d’Economia i Coneixement Andreu Mas-Colell (Economics Letters, 1984), i amb la UAB en particular, com l’actual rector Ferran Sancho (European Economic Review, 1988).
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Fi�����������������Textos de Jordi Massó i Carreras, degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.��.-.-.-.-��Imatge de Tim Kehoe sobre un dibuix realitzat per Josep Vicens-i-Planagumà a partir d’una fotografia publicada a La Vanguardia el 2 d’octubre de 2012.��.-.-.-.-��Música de Lluís Benejam. Allegro de la Sonata per a violí i piano. Interpretat per Evgueni Gratch (violí) i Albert Attenelle (piano)

