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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2009-10) 

1E207 - MACROECONOMIA II 
 

 
 

Cap. 5 – Moeda e Mercados Financeiros 

 

Exercício 5.1 

 

Suponha que de uma economia se conhecem as seguintes informações para o ano de 2007 

(valores em milhões de euros, excepto quando indicado): 

 

- População: 10 milhões de agentes económicos idênticos; 

- Função investimento: I = 30 000 – 400 000·r; 

- Poupança pública: Sg = – 5 000; 

- Saldo da balança corrente: – 7.000; 

- Poupança privada: Sp = 10 000 + 200 000·r; 

- Nível de preços: P = 1; 

- PIB a preços constantes: Y = 120 000; 

- Taxa de crescimento anual do produto natural: yN = 4%; 

- Custos de cada conversão de moeda em activos financeiros não líquidos: b = 120 euros; 

- A procura de moeda resulta exclusivamente da necessidade de realizar transacções, 

comportando-se os agentes económicos de acordo com os pressupostos do modelo de 

Baumol-Tobin; 

- Objectivo da política monetária do banco central: taxa de inflação anual de 2%; 

- Base monetária: H = 12 500; 

- Taxa de reservas bancárias obrigatórias: 5% dos depósitos bancários; 

- Circulação monetária = 20% dos depósitos bancários. 
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Assuma também, por simplificação, que os bancos comerciais não têm reservas 

excedentárias, e que a velocidade de circulação da moeda é estável. 

 

a) Quais as actuais taxas de juro de equilíbrio no mercado monetário e no mercado de 

capitais? 

 

b) A que taxa deverá o banco central fazer crescer a base monetária para que o objectivo de 

política monetária seja alcançado? 

 

c) Discuta, quantificando sempre que possível, qual seria o efeito sobre as taxas de juro e a 

cotação das acções de: 

i) um aumento das despesas do Estado no valor de 3.000 milhões de euros; 

ii) um aumento da taxa de crescimento da base monetária em 1 ponto percentual. 

 


