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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
eles possibilitam economias de escala ao juntar fundos dos diversos investidores. Também
diminuem os custos de contrato e facilitam o intermédio entre agentes com excesso de recursos
financeiros e aqueles com necessidade de recursos para investimento. Além de aumentar a
liquidez no mercado.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
O problema de seleção adversa explica os fatos estilizados 3 e 8, pois tanto para financiamento
direto quanto para estabelecimento de contratos confiáveis, existe a possibilidade de assimetria de
informação. Para resolver tais empasses, é preciso haver produção e venda privada de informação,
regulação governamental, intermediação financeira e garantias (collateral).

3.    Explique o problema de agente-principal e como resolvê-los em relação a capital
próprio.

Os gestores são menos inclinados a maximizar lucro que os stakeholders, assim, os contratos de
dividas sao mais comuns que os de capital próprio. Isso acontece porque o controle e a
propriedade da empresa estão separados. Monitoramento, regulação e a intermediação financeira
são maneiras de reduzir esse problema.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Uma das soluções é definir um colateral consideravel para o tomador de recursos de tal maneira
que ele aja com o cuidado que o emprestador deseja. outra solução é monitorar o tomador e
definir restrições às suas ações, buscando encorajar um comportamento adequado ou
desencorajar um comportamento inadequado.

5.    Quais são os possíveis fatores determinantes de uma crise e em que
circunstâncias se pode chegar no estagio descrito pela figura abaixo?

Nos casos dos países desenvolvidos, é possível verificar que quando
há uma liberalização financeira, no curto prazo há uma expansão de
créditos que não é acompanhada por uma avaliação de risco
apropriada. A incerteza no mercado financeiro também é um fator,
assim como a volatilidade dos preços dos ativos, causada por uma
expansão rápida no crédito. Caso os preços caiam muito
rapidamente, o processo de recuperação pode entrar em curto
circuito, pois os títulos são geralmente pré-fixados e com alta
maturidade, não refletindo o retorno das empresas nesse contexto,
causando moral harzard e seleção adversa.
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