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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Com a possibilidade de unir muitos investidores é possível formar economias de escala que
diminuem os custos conforme seu tamanho aumenta. As economias de escala reduzem os custos
de transação para cada investidor individual, através de fundos mútuos que realizam a compra de
blocos de ações a custos mais baixos. Esses fundos também conseguem maior diversidade de
portfólios, reduzindo o risco.
Outra forma de redução de custos é através da expertise de intermediários financeiros, que, por
exemplo, usam seu conhecimento em tecnologia para desenvolver um serviço gratuito de consulta
de informação de investimentos ao comprador.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
A seleção adversa explica parcialmente o fato estilizado 1, porque As ações não são a fonte mais
importante de financiamento externo para negócios, explica totalmente o fato estilizado 2, porque
títulos e valores de dívida e equidade (marketable securities) não são a fonte primária de
financiamento de negócios, e explica o fato 6 porque apenAs grabdes corporações tem acesso fácil
aos securities markets para financiar suas atividades.
Podemos resolver os problemas de seleção adversa através da redução de informações
assimétricas, ao fornecer/vender informações mais detalhadas sobre os indivíduos ou firmas
procurando o financiamento. Também ao governo criar leis e regulações que aumentam
informações. A adição de um intermediário financeiro e sua expertise e segurança (garsntias)
também contribui para minimizar o problema da seleção adversa.

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

O problema do agente principal ocorre qquando os acionistas que possuem a maior parte ds
equidade ds firma (principal) não são as mesmas pessoas que administram a firma - sendo estes
os agentes dos donos. Isso representa um dilema no qual os agentes no controle podem agir de
acordo com seus próprios interesses, independente do interesse dos acionistas. Isso ocorre
porque os administradores tem menos incentivo para maximizar lucros quando comparados aos
acionistas, portanto, o problrma do agente-principal.
Para resolver este problema, há quatro possibiliades. A primeira seria através do monitoramento
das ações e decisões dos administradores por parte dos acionistas. Outra forma seria através do
próprio governo criar leis e regulações que assegurem maior disponibilidade de informações. A
terceira forma seria através da ação de intermediários financeiros, como firmas de venture capital,
que garantem os benefícios da verificação das atividades e seus devidos incentivos, diminuindo,
assim, a divergência entre acionistas e adminitradores. Por último, o contrato de dívidas
asseguram menor frequencia de monitoramento da firma e diminuem os custos de verificação.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Uma das soluções é diminuir a tentação do tomador de empréstimo agir dd forma arriscada, ao
aumentar a sua perda, ou seja, aumentar o net worth e a dívida adquirida do emprestador alinham
os incentivis de ambos. Outra forma seria estabelecer contratos de restrições para desencorajar o
comportamento indesejado, incentivando o desejado e fornecendo informações. Por último, outra
possibilidade é a atuação de intermediários financeiros, como bancos, para evitar o problema do
free-rider no monitoramento. Os empréstimos privados não são comercializados, então não há
possibilidade de caronistas no monitoramento dos contratos restritivos dos intermediários.

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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O pobre desenvolvimento de um sistema financeiro pode levar a um
eatado lento de desenvolvimento/crescimento econômico. Isso
ocorre pois as properties rights funciona de uma forma ruim,
tornando difícil o uso de fferramentas usadas para resolver o
problema de seleção adversa. Isso acarreta em uma maior
dificuldade para os emprestadores canalizafem fundos aos
tomadores de empréstimos que possuem possibilidades de
investimentos mais produtivos, gerando menos investimento
produtivo e, portanto, uma economia com menos crescimento.
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