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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
juntam os recursos de muitos investidores para que possam ter vantagens da economia de escala.
ou seja, ao alocar recursos e assim diminuindo a assimetria de informação eleva a eficiência
econômica, aumentando o bem-estar da sociedade.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
Fatos estilizados:
1. Ações não são as formas mais importantes de financiamento externo
2. Emissão de ações e dívidas transacionáveis não são a forma mais comum de financiamento.
3. A forma de financiamento indireto que envolver as atividades intermediárias são mais
importantes que a direta.
4. Intermediários financeiros são as fontes mais de fundos externos para financiamento.
5. O sistema financeiro é o mais regulado
6. Apenas as empresas de grande porte e bem estabelecidas têm fácil acesso ao mercado de
capitais para obter financiamentos.
7. Colateral
Soluções para os fatos:
1 e 2 - reduzir a informação assimétrica (mas ainda existe o problema do free rider)
3, 4 e 6 - Intermediação financeira
5 - regulamentação governamental para aumentar o fornecimento de informações.
7 - Contratos colaterais

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

O problema do agente principal é quando os agentes possuem uma pequena fraçao da empresa
em que eles trabalham, e onde os principais possuem a maioria do capital proprio da empresa. O
problema do agebte principal explica porque os contratos de divida sao mais prevalecentes nos
mercadosfinanceiros do que os de capital proprio. ferramentas para ajudar a resolver o problema
do agente orincipal inclui monitoraçao, regulaçao do governo para aumentar a informaçao e
tambem a intermediaçao financeira

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
para solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas é importante tornar o
contrato dr divida compativel com o incentivo, ou seja, alinhar os incentivos do tomador aos do
emprestador; deve haver também um monitoramento e imposição de cláusulas contratuais
restritivas, porém nem sempre essas clausulas sao eficientes e o auxilio de intermediadores
financeiros evita o problema dos free-riders.

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

Uma crisefinanxeira ocorrequando os fluxos de informação dos
mercados financeiros experimentam uma pertubação bastante
grande, como resultado das fricções financeiras que aumentam dr
forma notável e os mercados financeiros deixam de funcionar então,
a atividade econômica colapsa.
A etapa descrita na figura, chamada de deflação da dívida ocorre
quando se estabelece uma diminuição significativa não antecipada
no nível de preços, o que conduz a uma maior deterioração do
patrimônio líquido das empresas devido a crescente carga de suas
dívidas.
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