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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Geram "Economias de Escala" a medida que juntam recursos de muitos investidores, aumentando
a rentabilidade das transações - além de diminuir os custos de tecnologia. E contam também com
especialidade (expertise) onde os intermediários financeiros surgem por serem melhores
habilitados para fornecer - com mais tecnologia - serviços de custos mais baixo, garantir uma
maior serviço de liquidez o que facilita o serviço de transações entre os clientes. A exemplo destes
benefícios temos a constituição de "fundos mútuos" que por serem grandes o suficiente podem
adquiri portfólio altamente diversificado, distribuindo maior rentabilidade, liquidez e menor risco
aos participantes.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
O porque os títulos de divida não são a fonte principal de financiamento de empresas de qualquer
pais do mundo, uma vez que a emissão de títulos de divida pode não representar a atividade fim
(ou rentável) do seu emissor. E também explica em parte porque as ações não são a fone mais
importante de financiamento para os negócios americanos. o financiamento indireto tem uma
importância muito maior do que o direto e os bancos são as fontes de recursos externos mais
importantes das empresas. (uma vez que instituições financeiras são mais capazes de avaliar as
condições de credito dos tomadores de empréstimos). O sistema financeiro esta entro os setores
da economia mais rigidamente regulamentados. Somente empresas grandes e bem estabelecidas
tem acesso aos mercados de títulos para financiar suas atividades. E a garantia é um requisito
predominante dos contratos de dividas tanto para famílias quanto para firmas.
As ferramentas para reduzir a seleção adversa são geração e produção privada e consequente
venda de informações, para mitigar o efeito da informação assimétrica. Maior e mais efetiva
regulamentação do governo, intermediação financeira e aumentar as garantias caso o tomador se
torne inadimplente e exigir um patrimônio liquido maior dos participantes dos mercados.

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

Os principais (CEO's) tem menos incentivos a maximizar o lucro em relação aos acionistas. O
problema surge porque o gerente tem mais informação sobre as empresas do que os acionistas, e
portanto podem agir em função de interesses próprios. Para resolve-los é possível criar
mecanismos de produção de informação e monitoramento, regulamentação do governo,
intermediação financeira e contratos de dívida.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Através do monitoramento de e imposição de clausulas contratuais restritivas, impedindo que os
gerentes corram riscos a custos dos acionistas - desincentivando comportamento de risco dos
principais sem que eles incorram em custos próprios. Além disso, deve-se utilizar de
Intermediários Financeiros para que outros detentores de títulos de divida não "peguem carona"
no monitoramento e imposição de clausulas, a medida que os intermediários podem fazer
empréstimos privados, que não são negociáveis.

5.    Quais são os possíveis fatores determinantes de uma crise e em que
circunstâncias se pode chegar no estagio descrito pela figura abaixo?
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Aumento na incerteza quanto ao futuro, aumentos inesperados na
taxa de juros, efeitos do mercado de ativos sobre o balanço
patrimonial (diminuição de riqueza das empresas - uma queda
brusca pode causar efeitos negativos nos balanços deste modo) e a
deterioração do balanço patrimonial das instituições financeiras
(fator especialmente presente na Crise de 2008 - "rotten subprime").
É possível chegar neste estagio incorrendo na piora dos problemas
relativos a seleção adversa, levando ao declínio da atividade
econômica, levando a uma crise bancaria e consequentes aumentos
nos problemas de informação assimétrica, conduzindo a mais
declínio na atividade econômica e por fim, chegando a evolução no
estagio 3.
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