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Samenvatting (Summary in Dutch)
Dit proefschrift bevat drie essays. Hoofdstuk 2 presenteert een mondiaal speltheoretisch model over runs op banken en de rol van een “lender of last resort”(geldschieter
in laatste instantie) bij het terugdringen van strategisch gedrag van debiteuren en
moreel risico voor banken. Betoogd wordt dat zelfs banken met sterke fundamentele
verhoudingen het risico lopen om te vallen als gevolg van coördinatieproblemen bij
debiteuren. Bij collectieve wanbetaling op strategische gronden kunnen solvabele
kredietnemers betalingsonmacht claimen als zij verwachten dat een voldoende aantal
andere kredietnemers hetzelfde zal doen. Dit vermindert het handhavingspotentieel
van banken. Een model wordt gepresenteerd waarbij kredietnemers gelijktijdig handelen op basis van onnauwkeurige private signalen over de portefeuille van een bank.
Het model kent een uniek evenwicht waarbij een aanval op een bank plaatsvindt als
de fundamentele verhoudingen van een bank zich boven een bepaald niveau bevinden
(dat wil zeggen dat deze slecht zijn). Het model helpt ons ook de rol van de centrale
bank als “lender of last resort” te begrijpen bij opportunistisch gedrag van kredietnemers. Hoewel vaak wordt gedacht dat een reddingsoperatie achteraf de prikkels
voor banken doet afnemen, wordt in dit geval ook het moreel risico verminderd omdat banken potentiële kredietnemers strenger screenen als de kosten van interventie
hoog zijn. De aanwezigheid van een “lender of last resort” reduceert het aantal
bankfaillissementen door de prikkels voor strategische wanbetaling bij debiteuren te
verlagen.
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Hoofdstuk 3 beschrijft een experimentele studie naar het e¤ect van onzekerheid
over de fundamentele verhoudingen bij banken en debiteuren op het a‡ossen van
leningen. Deze twee bronnen van onzekerheid vormen een natuurlijk substituut
voor de regelgeving met betrekking tot transparantie en openbaarheid en voor de
staat van de economie. Solvabele debiteuren neigen vaker naar strategische wanbetaling wanneer strikte regelgeving leidt tot meer openbaarheid over de zwakheden
van banken. Debiteuren zullen hun schuld ook minder snel a‡ossen in tijden van
grotere onzekerheid over de …nanciële soliditeit van andere kredietnemers (dat wil
zeggen tijdens een economische neergang), ongeacht de regelgeving. Op basis van
de gedragsliteratuur met betrekking tot coördinatiemodellen worden variabelen in
kaart gebracht die het waargenomen verschil in a‡osgedrag verklaren. Aangetoond
wordt dat onzekerheid over fundamentele verhoudingen leidt tot veranderingen in
risicodominantie van het coördinatieprobleem, welke veranderingen vervolgens een
verklaring vormen voor wanbetaling door debiteuren. Voor de individuele kredietnemer kunnen aversie tegen verlies en slechte ervaringen uit het verleden de kans
op wanbetaling vergroten, hetgeen wijst op het gevaar van besmetting als een bank
tijdens een crisis failliet gaat.
Hoofdstuk 4 bekijkt nog eens de relatie tussen bankkapitaal en risicovol gedrag.
De traditionele zienswijze is dat buitensporig risicovol gedrag door beperkte aansprakelijkheid afneemt bij een groter kapitaal. Betoogd wordt dat dit e¤ect geringer
wordt als banken kunnen kiezen voor projecten met een hoog staartrisico. Bovendien is er een belangrijk tegengesteld e¤ect dat voortvloeit uit de kosten van naleving van de solvabiliteitsregels. Hoewel een slecht gekapitaliseerde bank risicomijdend
optreedt om niet onder de minimum kapitaalratio uit te komen (hetgeen tot een kostbare herkapitalisatie kan leiden), zal een bank met een groter kapitaal meer risico
willen nemen omdat het minder moeite zal hebben om de kapitaalratio boven het
vereiste minimum te houden. In het geval van staartrisico’s zullen goed gekapitaliseerde banken echter niet alle consequenties van hun risicovol gedrag overzien. Het
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voornaamste resultaat is dat wanneer deze banken toegang hebben tot projecten
met een hoog staartrisico, dit in een evenwichtssituatie kan leiden tot buitensporig
risicovol gedrag. Deze bevindingen leggen de grenzen bloot van de traditionele solvabiliteitsregels bij het beperken van de prikkels voor banken om een hoog staartrisico
aan te gaan. De resultaten zijn consistent met de gestileerde feiten over het pre-crisis
gedrag van banken. Dit brengt implicaties met zich mee voor de optimale structurering van de solvabiliteitsregels.
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