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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
reduzem a assimetria de informacoes, reduzem os custos de trasacao, provocando assim um
aumento no investimento produtivo pois facilitam a tranferencia de fundos de pessoas que nao
tem oportunidades de investimento para aquelas que tem.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
a selecao adversa explica os fatos estilizados de financiamentos indiretos que envolvem as
atividades de intermediarios financeiros, o que é muitas vezes mais importante do que o
financiamento direto. outro ainda sao os bancos como principal fonte de recursos de fundos
externos.

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

O PROBLEMA DE AGENTE-PRINCIPAL, É UM PROBLEMA DE INCENTIVO CAUSADO POR CONFLITO
DE INTERESSES ENTRE OS AGENTES (EMPREGADOR E EMPREGADOS)
NO CASO DE SIMETRIA DE INFORMAÇÃO O PROBLEMA PODE SER RESOLVIDO REMUNERANDO OS
AGENTES PELAS ASÇÕES REALIZADAS.
MAS NA MAIORIA DOS CASOS EXISTE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO, NESSE CASO AS FIRMAS
PODEM MOTIVAR OS AGENTES ATRAVES DE INCENTIVOS DE COMPENSAÇÃO.
-Os conflitos de agência têm sua origem na
pulverização do capital das corporações e na
consequente separação entre propriedade e
gestão, bem como na relação entre acionistas
minoritários e majoritários numa firma.
A saída é estruturar as relações
para que os conflitos sejam mitigados.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
a solucao se da quando pequenos poupadores provem seus fundos para mercados financeiros ao
emprestar esses fundos para intermediarios confiaveis, que por sua vez, emprestam os fundos
novamente fazendo emprestimos ou comprando acoes ou titulos, diminuindo assim a assimetria
de informacoes e os custos de transacao.

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

as sementes de uma crise financeira geralmente sao mostradas
quando a economia introduz novos tipos de emprestimos ou outros
tipos de "produtos" financeiros, conhecidos como inovacao
financeiras ou quando paises comecam a liberalizao financeira, o
que pode causar o credit boom. posteriormente, temos a formacao
da bolha do preco dos ativos, que geralmente sao criadas pelo credit
boom. juntamente com isso, cresce a incerteza da populacao. apos
esse primeiro estagio, inicia-se a crise bancaria e o panico bancario.
os bancos nao conseguem pagar seus depositarios e credores,
levando-os a falencia. para atingir o estagio 3: debit deflation, é
necessario uma queda brusca nao antecipada no nivel de precos, o
que pode levar a uma deterioracao ainda pior das firmas.
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