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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Por meio de seus intermediadores financeiros podem desenvolver expertise e aproveitar-se de
Economia de escala, compartilhando o risco a que investidores estão expostos.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
A seleção adversa é um tipo de assimetria de informação que reflete problemas que ocorrem
antes das transações, quando potenciais emprestadores não possuem informações suficientes
sobre o risco de crédito. Pode ser resolvido por meio de ações do setor público e do setor privado.
A solução privada, fornecer mais detalhes sobre os individuos ou firmas que buscam
financiamentos, não resolve o problema do free rider. A solução pública consiste em criar
desincentivos para que os agentes revelem informação honesta sobre a situação de crédito do
tomador de empréstimo , regulando os mercados financeiros.

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

Pela Teoria da Firma, a firma é reconhecida como um conjunto de contratos entre agentes
(acionistas, por exemplo) e principal (gestores). Entre eles, há conflitos de interesses que podem
ser resolvidos quando se dimunui a assimetria de informação entre os agentes. Isso pode
acontecer por meio da melhoria da qualidade de informação em sua divulgação.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
O problema do moral hazard é pode ser solucionado com a garantia de reduzir a assimetria de
informação entre os agentes por meio dos intermediários financeiros.

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

Os fatores determinantes da crise são em seu primeiro estágio a
deterioração dos balanços de instituições financeiras e aumento da
incerteza. No segundo estagio, há a crise bancária. No terceiro
estágio, há a diminuição imprevista do nível de precos., decorrente
dos estágios anteriores.

Page 1 of 1Grupo E


