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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Fazem intermediação entre agentes deficitários e superavitarios de modo que agentes
superavitarios forneça fundos indiretamente a pessoas com oportunidades de investimento
produtivas. Isso de dá porque os intermediários financeiros desenvolveram expertise em diminuir
custos e através de economia de escala, reduzindo assim os custos de transação.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
a seleção adversa ajuda a explicar o segundo fato estilizado que seria a emissao de titulos de
divida negociaveis, acoes e debentures nao representam a principal fonte de financiamento das
operacoes das empresas e tambem explica o primeiro fato estilizado pois as ações nao sao fonte
mais importante de financiamento para os negocios americano.

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

O problema agente-principal se dá pela separação entre a propriedade e o controle de uma
organização. De modo que haja um risco moral porque os agentes podem agir em interesse
próprio e não de acordo com o interesse dos acionistas. Para solucionar o problema em relação ao
capital próprio é mudar a estrutura de capital de modo que o patrimônio líquido seja alto tornando
o contrato de dívida compatível com o incentivo pois os tomadores de empréstimo (agentes) tem
mais em jogo.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Pela mudança da estrutura de capital como explicado na questão anterior.
Pelo monitoramento e imposição de cláusulas contratuais restritivas que estipulandontais tais
cláusulas (condições) no contrato de dívida que restringem as atividades da firma. Ao monitirar
essas atividades para conferir se ele está cumprindo as cláusulas, poderá ser certificado de que ele
nao vai correr riscos à suas custas.
Porém com o problema do free rider, o problema do risco moral não é eliminado completamente.
Assim os intermediários financeiros, como bancos tem a capacidade de evitar o problema do
freerider contanto que conceda principalmente empréstimos privados, impedindo que ninguém
mais possa pegar carona no monitoramento e na imposição de cláusulas restritivas do
Intermediario.

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

A elevação das taxas de juros, a queda no mercado de ações e o
aumento na incerteza pioram os problemas de seleção adversa e
risco moral, o que faz a atividade econômica cair. Essa queda leva a
um pânico bancário e novamente os problemas de seleção adversa e
risco moral pioram, o que leva a uma nova queda na atividade
econômica. Enfim, essa situação leva a uma queda inesperada no
nível de preços.
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