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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
diminuem a assimetria de informacao, dilui o risco,aumentando a eficiencia de mercado

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
explica os fatos 1(acoes nao sao a fonte mais importante de fibanciamento externo), 2 (ativos
comercializaveis nao sao a fonte primaria de financiamento),3(financiamento indireto é mais
importante que o direto),4(os bcos sao a fonte mais importabte de fundos externos),5(o alto nivel
de regulacao do sistema financeiro),6(apenas companhias de grande porte e bem estabelecidas
tem acesso ao mercado de acoes),7(as garantias prevalencem nos contratps de dividas),
para resolver 1 e 2: devemoa ter producao privada e venda de , informacao para garantir a
veracidade das informacoes, 5: regulamentacao governamental para aumentar as informacoes
disponiveis tornando-as mais criveis e divulgadas, 3,4,6intermediacao financeira para diminuir os
riscos,os custos de transacao e tornar o mercado mais eficiente.
7:tornar mais rigida a verificiacao das declaracoes de patrimonio nos contratos de emprestimo em
relacao as garantias oferecidas

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

o problema acontece pois os gerentes tem mais informaçoes sobre as arividades e lucros do que
os acionistas, para reduzir ese problema é fazer a auditoria da firma com mais frequencia,
checando o que o gestor esta fazendo (o que gera aumento dos custos),intermediacao
financeira,contratos de debiyos,regulamentacao governamental para o aumento de informacao

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
intermediacao financeira, acompanhamento do cumprimento das cláusulas restritivas
contratuais,m elhor apuracao da relacao patrimonio liquido e garantias dada para a realizacao do
emprestimo.

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

deterioracao das instituicoes financeiraa, aumento da taxa de
juros,queda do preco dos ativos,aumento das incertezas.
esses fatores podem elevar a selecao adversa e os prejuizos morais
em contratos de emprestimo.
se isso implicar em uma crise cambial externa havera um
agravamento dos problemasde selecao adversa e prejuizo moral o
que acarretara no declinio da atividade economica,levando a crises
bancarias.
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