Economia Monetaria
Se você tem interesse em temas econômicos e deseja entender o debate sobre temas de política econômica, esse livro é para você. Em Teoria da Política Monetária, Antonio Luis Licha apresenta como a teoria da política monetária deveria ser feita, e não como ela é praticada atualmente. Com uma
abordagem sistemática e atualizada, o autor faz uma análise, com detalhes, da atual política monetária e explica os pontos que deveriam ser modificados. O livro apresenta uma abordagem de nível intermediário da teoria da política monetária. O conteúdo desenvolve uma comunicação ampla entre as
proposições de política monetária e os modelos macroeconômicos, já que a teoria é vista como um corpo de conhecimento que procura resolver problemas práticos e destacar as principais soluções apresentadas na literatura macroeconômica. Foi desenvolvido a partir de cursos ministrados na
graduação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo como objetivo principal simplificar a literatura sobre política monetária. O truque foi encontrar o mínimo de complexidade adicional necessária para fornecer aos alunos a compreensão que eles precisam.
Incorpora modelos, abordagens e lições desenvolvidas nos últimos quinze anos e, especialmente, alguns dos debates surgidos a partir da crise financeira de 2008. Enquanto que os conceitos desenvolvidos na primeira e segunda parte deste livro estão consolidados em modelos habitualmente
utilizados, os modelos da terceira parte apresentam algumas pesquisas recentes não totalmente consolidadas no mainstream macroeconômico.
Verso un nuovo paradigma dell'economia monetaria
Economia Monetaria
Economia monetaria. Moneta, istituzioni, stabilità
una revolución contra la teoría económica superficial con el rigor de los modelos stock-flujo
Este livro trata das teorias monetárias, com ênfase no funcionamento do sistema financeiro brasileiro, destacando os diferentes períodos históricos da infla
o brasileira, o desenvolvimento da teoria monetária desde sua incipiência, o modelo de demanda e moeda Baumol-Tobin e as características do monetarismo.
Economia Natural Y Economia Monetaria
teoría de una economía monetaria
Economia naturale, economia monetaria
(teorías, evidencia y política)
Estuda a oferta e a demanda da moeda, visando introduzir o aspecto monet rio nos modelos macroecon micos, com a finalidade de discutir os aspectos ligados
pol tica monet ria e
infla
o.
teoria e pol tica
Appunti di Economia Monetaria
Compendio di economia monetaria
Analyzing the Risk Premium in the Italian Stock Market
Este livro destina-se prioritariamente a estudantes de licenciaturas de Economia e de Gestão que sigam cursos onde haja uma abordagem integrada das questões monetárias e da actividade financeira. Os onze capítulos do livro estão agrupados em quatro partes. Na primeira parte, que engloba os quatro primeiros capítulos, são tratados os temas das funções da moeda e evolução dos instrumentos monetários, funcionamento
dos mercados financeiros, activos financeiros e suas características, diversidade das instituições financeiras e regras prudenciais e de solvabilidade. Termina esta parte com um capítulo descritivo das operações realizadas entre os bancos centrais e as restantes instituições do sistema bancário, no qual se dá ênfase especial ao funcionamento do Eurosistema. A segunda parte é composta por três capítulos sobre a teoria dos
mercados financeiros e do risco financeiro, cujo detalhe permite que possa também servir para apoio a cursos de mestrado ou de pós-graduação nesse domínio. A terceira parte incide sobre os modelos de procura de moeda e a relação de causalidade entre a moeda, o produto e a inflação. A quarta parte inicia-se com as teorias sobre as taxas de câmbio e a descrição dos regimes cambiais e termina com a abordagem da
integração monetária cujo elemento central é a área do euro.
Economia monetaria internazionale. Macroeconomia in economie aperte
Economia monetaria internacional. trad. de victor aizabal
La dinamica dei capitali
3ª edição
Este diccionario tiene dos cualidades: una, que se ha estructurado alrededor de una teoría unificada de valor, que ha sido capaz de obtener el consenso desde los librecambistas hasta los marxistas. Y otra, que la obra no se ha escrito sólo para los eruditos especialistas, sino para un público más amplio pero no por ello ha perdido rigor ni vigencia. Al contrario, se han seleccionado las teorías vigentes y que tienen un futuro casi seguro.
Introdu
o a economia monetaria
L'euro e la politica monetaria. Lezioni di economia monetaria
Economia monetaria
Princípios de economia monetária

'Economia Monetária e Financeira - Teoria e Política' foi escrito para servir como livro-texto das disciplinas Economia Monetária I e Economia Monetária II, obrigatórias pela presente estrutura curricular dos programas de gradua
examinando problemas como o regime de c mbio adotado no país desde o Plano Real e o regime de política monetária implementado desde 1999, conhecido como regime de metas inflacionárias.
saggio di economia monetaria
Diccionario de economía
Economía monetaria
Principios de economia monetaria
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