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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
os mercados financeiros reduzem o custo de transação por 2 meios:economia de escala e
conhecimento.
sobre o primeiro, a grande volume de transações entre poupadores e devedores, permitidos pelos
intermediarios financeiros reduzem os custos de transação por meio do ganho de escala.
sobre o segundo, a especialização em mercado financeiro possibilita mais eficiencia em ofertar
produtos específicos a tomadores e poupadores, uma operação tecnologica mais rapida, busca por
melhores ativos que maximizam a utilidade.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
os fatos empiricos 1-7 do livro são explicados pela seleção adversa. Resumindo os fatos, explica-se
o por que o financiamento indireto é uma fonte mais importante de financiamento das empresas
do que o financiamento direto, explicando também o por que ações não são a fonte principal de
financiamento. ainda a seleção adversa explica o por que mercados financeiros são severamente
regulados e o colateral é uma característica importante dos contratos de débito.Há maneiras de
resolver o problema:
1: produção privada e venda de informação.
2:regulamentação governamental.
3: intermediação financeira.
4: colateral e patrimônio líquido.

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

o problema do agente principal ocorre quando há divisão patrimônio de uma empresa entre mais
de um agente, sendo que um deles é o tomador decisão e o resto acionistas. há um conflito de
interesses entre tomador de decisão (agente) e acionistas (principal). a resolução em termos de
capital proprio pode ser feita ao se produzir um contrato no qual da o direito aos acionistas de
tomarem para eles uma parte dos ativos da firma e vendê-los repor sua perda por má
administração ocasionada pelo problema.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
há quatro solução para problema em contratos de divida.
1:colatetal e patrimônio liquido, quanto maior o capital próprio da empresa mais garantias tera o
emprestador de que a dívida será paga,reduz, então o risco moral
2: monitorar se devedor utiliza o emprestimo para fins produtivos, tais como previsto no contrato
de débito.
3: intermediação financeira, por meio da redução ou eliminação do efeito carona.

5.    Quais são os possíveis fatores determinantes de uma crise e em que
circunstâncias se pode chegar no estagio descrito pela figura abaixo?
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os fatores que podem cqusar crises financeiras são aumento da taja
de juros nominal, aumento na incerteza, efeitos do mercado de
ativos sobre o balancete das empresas, problemas no setor bancário
e desequilibrios fiscas.
A situação descrita na imagem pode ser oriunda quanfo qualquer jm
dos fatores citados ou todos eles provocam a pioram o problema de
assimetria de informação caisando o declínio da atividade econômica
a qual leva a corrida bancária, o que por sua vez reforça o problema
de assimetria de informações levando ao declínio mais acentuado da
atividade econômica. Isto, por fim provoca uma queda não
antecipada dos preços piorando a ainda mais a assimetria de
informação e finalmente reduzindo drasticamente a atividade
econômica.
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