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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
os mercados financeiros contam com os intermediários (expertise) pois estes são melhores
habilitados para desenvolver tecnicas voltadas para reduzir os custos de transação. Outra maneira
de reduzir os custos é por meio da economia de escala, ou seja, eles juntam os recursos de
diversos investidores para que eles possam ter maior vantagem de ganhos

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
explica os fatos de 1 a 7 do cap 8, são eles ações não são principal fonte de recursos da empresas;
emitir titulos de dividas dee capital não é a principal fonte de financiamento das empresas;
financiamento indireto é muitas vezes maior que financiamento direto; intermediarios
financeiros(bancos) são a principal fonte de recursos externos para negócios; sistema financeiro
esta entre os mais regulados do mercado; somente grandes corporações tem acesso ao mercado
de titulos para auto financiamento; garantias são uma garantia comum em contrato de débito.
Podemos resolve-los com: produção privada e venda de informação (gera free rider);
regulamentação governamental para aumentar a informação disponível; intermediação financeira
e garantias net-worth (valor liquido), essas 4 opções reduzem a assimetria de informação do
mercado

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

o problema do agente principal surge em ambientes onde há assimetria de informação e
desalinhamento de incentivos. Em empresas, os gestores (agentes) podem tomar decições que os
privilegiem e que prejudiquem os acionistas/credores(principal). Para resolve-los há 3 soluções
parciais: produção de informação por meio de monitoramento (alto custo); regulamentação
governamental para aumentar a informaçõa; intermediação financeira por empresas de Capital de
Risco. Estas empresas fornecem fundos, mas em troca tem seu próprio pessoal nos conselhos e na
gestão da tomadora desse recurso, diminuindo a assimetria informacional.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
através de intermediação financeira; monitoramento e reforço de acordos restritivos; valores
liquidos e garantias. Quanto ao monitoramento é interessante os acordos que desencorajam
comportamentos indesejados e que incentivam comportamentos desejados, além disso os
acordos devem ajudar a manter os valores garantidos e a provisão de informações. A
intermediação financeira, particularmente, a feita por bancos tem habilidades de evitar ações de
free riders enquanto eles mantém empréstimos privados, como esses não são `tradeáveis", os
freee riders não tem como quebrar os acordos. Quanto aos valores líquidos, quanto maior o valor
líquido prometido, maior o incentivo do tomador de recurso agir da maneira que o emprestador
de recurso gostaria e espera, menor sendo o problema moral envolvido no contrato

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

estagio 1 da crise financeira começa com a queda no preço dos
ativos, causando deterioração do balanço de pagamentos de
instituições financeiras, levando a problemas de seleção adversa e
risco moral piorados. a atividade economica se reduz levando a uma
crise bancária, intensificando os problemas de seleção adversa e
risco moral, levando ao estágio 3 da crise financeira que é o de
deflação de divida, que é uma redução não antecipada no nível de
preço, caindo o nível de atividade da economia.
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