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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Os mercados financeiros reduzem os custos de transação porque alocam de maneira eficiente os
recursos existentes na economia. Em geral na economia temos agentes com capitais em excesso e
agentes com escassez de capital, o mercado financeiro age como canalizador desses recursos e
acaba por diminuir os custos de transações por fazer os recursos serem transacionados com
eficiência econômica, garantido que as remunerações de capital por parte dos que "emprestam" e
a utilização de capital por parte dos que "tomam empréstimos" ocorram de forma eficiente sem
desperdícios (custo oportunidade)

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
Seleção adversa é um problema criado pela informação assimétrica antes de que a transação
ocorra. O mercado de carros foi usado por Arkelof para ilustrar o problema da seleção adversa que
poderia acontecer no mercado de bens. Um dos fatos estilizados do mercado de carro é a grande
diferença de preços entre os carros novos e os carros usados, o problema de assimetria de
informação. Supondo que um investidor queira comprar uma ação e que existam firmas boas e
ruins no mercado, entretanto não há informações pra distinguir. Isso faz com que o investidor
pague o valor médio. Só as empresas ruins vão querer vender, e o investidor sabendo não vai
querer comprar.

Podemos resolver esse problema eliminando a informação assimétrica fornecendo as pessoas
detalhes sobre as firmas e seus resultados.
Outra maneira é por meio da regulamentação do governo para aumentar a simetria de
informações, ajudando os investidores a distinguir qual firma é boa ou ruim.
Mais uma maneira é a Intermediação financeira.

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

O problema de agente-principal consiste em um agente detentor de um ativo financeiro fazer parte
da instituição que emite esses mesmos ativos. Nessa situação o agente possui informações
privilegiadas em relação aos outros agentes que possuem estes mesmos ativos financeiros,
podendo se utilizar dessas informações para benefício próprio.
Este problema pode ser resolvido com maior monitoramento do fluxo de informações das
empresas, maior controle dos acessos as informações de resultados das empresas com auditorias
e controles realizadas por empresas especializadas nesse tipo de serviço. Outra solução é a
regulamentação do governo através de leis que padronizem as demonstrações e resultados
contábeis para evitar que ocorra esse tipo de assimetria de informação e penalizem as empresas
que não seguirem esses padrões.
Além disso a intermediação financeira também pode atuar para solucionar esse problema de
agente-principal, quando bancos emprestam para uma nova firma geralmente é exigido um
membro do banco na mesa diretora da firma para acompanhar o andamento da firma

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
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O problema de prejuízo moral em contratos de dívidas pode ser resolvido com três ferramentas
principais:
a- Colateral e e rede de contatos
b- Monitorar e reforçar a aplicação do recurso emprestado
c- Intermediário Financeiro
a- fixar um termo junto ao empréstimo na hora do empréstimo como uma segurança adicional ao
emprestador, e a rede de contatos ser para saber se o pegador de empréstimos é um bom
pagador
b-monitorar o tomador de empréstimo de modo a desencorajar a tomar ações contra o interesses
do emprestador, como gastar em uma area q não é de seu interesse.
c- os bancos de tem mais acesso a informações e assim conseguem diferenciar de melhor maneira
o bom e mal pagador.

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 que possivelmente determinam uma crise são: um
aumento na taxa de juros; aumento da incerteza causando uma
difícil diferenciação entre bom e mal risco para os
investidores;diminuição no ativo dos balanços; problemas no setor
bancário e desiquilíbrio fiscais do governo.
Na figura temos um quadro que ocorre geralmente em países
desenvolvidos, onde ocorre uma redução não esperada no nível de
preços, que desencadeia em problemas de seleção adversa e risco
moral fazendo com que os preços contraiam mais ainda, as
circunstancias que podem levar um país a chegar ao estagio descrito
na figura são aquelas onde os agente criam expectativas de que o
índice geral de preços vai cair, com a expectativa de que vai cair mais
ainda os agentes deixam de consumir e fazem com que a economia
entre em um ciclo de decrescimento econômico.
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