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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Os mercados financeiros reduzem os custo de transação porque eles fazem a intermediação entre
poupadores e tomadores, um dos custos que ele reduz é o alto custo de transação pois junta os
rescursos de muitos investidores para que eles possam ter as vantagens da economia de escala e a
outra é que são melhor habilitados para desenvolver tecnicas voltadas para redução de custo de
transação(expertise).

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
A seleção adversa explica o enigma 2, ou seja porque os títulos negociáveis não são a fonte
principal de financiamento de empresas em qualquer país do mundo. E também, explica em parte
o enigma 1, porque as ações não são a fonte mais importante de financiamento para os negócios
americanos.
Para solucionar a solução adversa precisamos eliminar a informação assimétrica fornecendo às
pessoas recursos com detalhes sobre individuos ou firmas que queiram financiar suas atividades
de investimento.

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

O problema do agente principal é que agentes economicos são maximizadores de utilidade, logo
eles agem de acordo com o interesse próprio. As formas de resolver o problema de agencia é por
meio de monitoramento(produção de informação), regulamentação do governo para aumentar
informação, intermediação financeira e contratos de dividas.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Uma maneira de resolver o prejuizo moral, é pelo patrimonio liquido ele torna o contrato de divida
compativel com o incentivo, ou seja, quando maior o patrimonio liquido do tomador de
emprestimo, maior é o seu incentivo de se comportar de uma forma esperada e desejada pelo
prestador. Outra maneira é pelo monitoramento e imposição de clausulas contratuais restritivas e
por intermediação financeiras, no qual o intermediário financeiro trabalhar-a de modo a reduzir o
problema de risco moral inerentes aos contratos de divida.

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

Os possiveis fatores que detereminam a crise são: aumento na taxa
de juros, aumento na incerteza, efeito do mercado de ativos sobre o
balanço pratimonial e panico bancário. Chega-se ao estágio descrito
na imagem quando há um declinio significativo no nivel de preço
levando a uma deterioração ainda maior do patrimonio liquido das
firmas devido ao crescente fardo do endividamento, dessa forma os
porblemas de seleção adversa e risco moral continuaram a
aumentar de maneira que os emprestimos, os gastos com
investimento e a atividade economica agregada permaneceram
achatados por um bom tempo.
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