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PROGRAMA DA DISCIPLINA
1. Objetivo: A disciplina de macroeconomia I têm por objetivo apresentar ao discente o
instrumental básico da teoria macroeconômica convencional de maneira a permitir o
entendimento a respeito do impacto das políticas macroeconômicas sobre o nível de
atividade econômica, o nível de emprego e sobre o crescimento de longo-prazo. Dessa
forma, o foco da disciplina
não será na derivação dos fundamentos
microeconômicos da macroeconomia, como é usual em disciplinas de macroeconomia a
nível de pós-graduação; mas na apresentação de modelos que possam ser usados para
explicar uma ampla gama de fenômenos macroeconômicos, bem como a forma pela
qual a política fiscal e monetária se articula com tais fenômenos.
2. Aula Inaugural: Um breve histórico da macroeconomia pós-keynes
Referências: Argandoña, Gámez, Mochón, F. (1997); Carvalho (1992); Mankiw (1990).
3. Conteúdo programático:
2.11

Introdução: Por que usar modelos macroeconômicos?
i. Produção, emprego e inflação
ii. Crescimento econômico.

2.12

Demanda Agregada, Oferta Agregada e Ciclos Econômicos.
i. Demanda agregada
ii. O mercado de bens: a curva IS
iii. O mercado monetário: a curva LM
iv. O modelo IS/LM
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v. Oferta Agregada
vi. Demanda Agrega e Oferta Agregada
2.13

Inflação, Desemprego e Regras Monetárias
i. Inflação e curva de Phillips
ii. Regras monetárias e o modelo de três equações
iii. Inflação no equilíbrio de médio-prazo.
iv. Inflação no modelo IS/LM

2.14

Mercado de Trabalho e Política do lado da Oferta.
i. Estruturas do lado da oferta, políticas e choques
ii. Fatores que deslocam as curvas WS e PS
iii. Sindicatos, barganhas salariais e a taxa de desemprego de equilíbrio
iv. Histerese: como o desemprego corrente afeta o desemprego de
equilíbrio?
v. A curva de Beveridge.

2.15

Política Monetária
i. Inflação, Desinflação e Deflação.
ii. Paradigmas de Política Monetária
iii. A regra de política monetária no modelo de três equações.
iv. A regra de Taylor no modelo IS-PC-MR
v. Problemas com o uso de uma regra monetária
vi. Credibilidade, inconsistência dinâmica e hiperinflação.

2.16

Política Fiscal
i. Estabilizadores automáticos
ii. Política fiscal discricionária
iii. Déficits e Dívida Pública
iv. Monetização da dívida pública: senhoriagem e hiperinflação
v. Regras de política fiscal.

2.17

Crescimento Econômico I: os modelos de crescimento exógeno.
i. O modelo Solow-Swan
ii. Contabilidade do crescimento: medindo o impacto da tecnologia
iii. Progresso tecnológico no modelo Solow-Swan
iv. Convergência econômica
v. Bem-estar e a regra de ouro
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2.18

Crescimento Econômico II: os modelos de crescimento endógeno.
i. Teoria do crescimento endógeno.
ii. Modelos de crescimento Schumpeteriano.

4. Livro Texto: Soskice, D; Carlin W. (2006). Macroeconomics, Institutions and Policies.
Oxford University Press: Oxford.
5. Leitura complementar.
Argandoña, A; Gámez, C; Mochón, F. (1997). Macroeconomía Avanzada II. McGrawHill, Madrid. Capítulo 1.
Carlin, W; Soskice, D. (1990). Macroeconomics and the Wage Bargain: a modern
approach to Employment, Inflation and the Exchange Rate. Oxford University Press.
Capítulos 2,3,6-8.
Carvalho, F. C. (1992). Mr. Keynes and the Post Keynesians. Edward Elgar: Aldershot.
Capítulo 1.
Mankiw, N.G. (1990). A Quick Refresher Course in Macroeconomics. Journal of
Economic Literature, Vol. XXVIII, N.4, December.
Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill: Nova Iorque. Capítulos
5, 9-11.
6. Avaliação: A avaliação do corpo discente consistirá em duas provas individuais, feitas
em casa, com um prazo de 24 horas para serem entregues ao professor pelo e-mail:
joreiro@unb.br. As provas terão um peso de 70% na média final. Além das provas, o
corpo discente terá que realizar quatro listas de exercícios, as quais poderão ser feitas
em grupo de até três discentes, as quais terão um peso de 30% na média final e também
deverão ser entregues por e-mail num prazo de uma semana após a sua divulgação pelo
professor. As listas de exercício e demais materiais da disciplina poderão ser obtidas no
site do professor www.joseluisoreiro.com.br.
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