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Chapter 9

Samenvatting (summary in Dutch)

Dit proefschrift gaat over tijdsvariërende en niet-lineaire verbanden tussen macro-economische

variabelen en bestaat uit (i) methodologische papers waarin nieuwe methoden worden ontwikkeld

om rekening te houden met tijdsvariatie en niet-lineariteiten in macro-economische modellen en

(ii) toegepaste papers over verschillende macro-economische onderwerpen waarin tijdsvariatie

en niet-lineariteiten essentiële onderdelen van de analyse zijn. Hieronder vat ik de belangrijkste

bijdragen en bevindingen van de verschillende hoofdstukken van dit proefschrift samen.

Hoofdstuk 2 is gezamenlijk werk met Luca Gambetti en betreft een methodologische bijdrage

met betrekking tot vector autoregressieve (VAR) modellen met tijdsvariërende parameters. Wij

hebben laten zien dat de standaard opzet voor tijdsvariërende parameter VAR modellen last

heeft van overparametrisering, hetgeen een serieus probleem is aangezien dit een beperking op-

levert voor het aantal variabelen en vertragingen dat opgenomen kan worden in het model. Als

oplossing voor het overparametriseringsprobleem, hebben wij een nieuwe, handzamere model

opzet gëıntroduceerd voor tijdsvariërende parameter VAR modellen, waarmee we op een be-

trouwbare manier grotere systemen met meer variabelen en/of vertragingen kunnen schatten

dan tot op heden mogelijk was. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de nieuwe mo-

del opzet is de covariantie matrix van de innovaties in de tijdsvariërende parameters die nu een

gereduceerde rang heeft in plaats van volledige rang. De rang reductie impliceert zogenaamde

kruis-vergelijking restricties die neerkomen op een reductie van het aantal onderliggende factoren

die de tijdsvariërende parameters aansturen. De toepassingen uit Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 4

suggereren dat het aantal benodigde onderliggende factoren in het zogenaamde “gereduceerde-

rang model” veel kleiner is dan het aantal tijdsvariërende parameters, wat erg goed nieuws is

voor de handzaamheid van het model. Naast het feit dat de rang reductie empirisch wordt
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ondersteund, heeft de rang reductie ook belangrijke praktische voordelen ten opzichte van de

standaard model opzet, namelijk dat de Bayesiaanse schattingsprocedure veel sneller is door

de veel kleinere dimensie van de onderliggende factor structuur. Bovendien convergeert de zo-

genaamde Markov chain Monte Carlo (MCMC) procedure veel sneller waardoor veel kortere

Markov reeksen nodig zijn, wat de rekentijd nog verder doet afnemen. Tenslotte hebben wij

argumenten aangedragen dat de gëımpliceerde kruis-vergelijking restricties theoretisch aantrek-

kelijk zijn.

Hoofdstuk 3 gaat over de invloed van de prior op de hoeveelheid tijdsvariatie bij het schatten

van VAR modellen met tijdsvariërende parameters. Ik heb laten zien dat de prior op de cova-

riantie matrix van de schokken die de tijdsvariërende parameters aansturen van grote invloed

is op de hoeveelheid tijdsvariatie in de VAR coëfficiënten, in ieder geval in de applicatie van

Cogley en Sargent (2001), welke ik heb gebruikt voor mijn analyse. Daarnaast heb ik laten

zien dat ook het opnemen van stochastische volatiliteit van grote invloed is op de hoeveelheid

tijdsvariatie in de VAR coëfficiënten. Daartoe heb ik het model van Cogley en Sargent (2001)

uitgebreid met stochastische volatiliteit, eenzelfde uitbreiding als Cogley en Sargent (2005). De

geschatte hoeveelheid tijdsvariatie in de VAR coëfficiënten is veel kleiner in de model opzet met

stochastische volatiliteit dan in de model opzet zonder stochastische volatiliteit, althans wanneer

de prior op de covariantie matrix van de schokken die de tijdsvariërende parameters aansturen

niet wordt gewijzigd.

Hoofdstuk 4 is een toegepast paper over de tijdsvariatie in de dynamische effecten van on-

verwachte veranderingen in belastingbeleid. Ik heb de gereduceerde-rang model opzet voor VAR

modellen met tijdsvariërende parameters gebruikt, die ontwikkeld was in Hoofdstuk 2, om te

analyseren in welke mate de dynamische effecten van onverwachte veranderingen in belastingbe-

leid structureel zijn veranderd gedurende de periode na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde

Staten. Voor de identificatie van de structurele belastingschok heb ik de identificatie strategie

van Mertens en Ravn (2013b) gevolgd, waarmee de informatie van een narratieve tijdreeks van

onverwachte veranderingen in belastingbeleid wordt benut. Het kenmerkende onderscheid met

hun paper is dat ik gebruik heb gemaakt van een tijdsvariërende parameter VAR model, terwijl

zij daarentegen gebruik hebben gemaakt van een VAR model met constante parameters. De

in Hoofdstuk 4 geschatte tijdsvariatie duidt op een permanente afname van de belastingmulti-

plier alsook een snellere reactie van de economie. Ondanks de permanente afname bevindt de

geschatte belastingmultiplier zich nog steeds aan de bovenkant van de range van bestaande em-
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pirische schattingen, wat consistent is met Mertens en Ravn (2013b). Ik heb ook geanalyseerd

in hoeverre fiscaal beleid anti-cyclischer is geworden in de loop der tijd. De resultaten geven

aan dat het uitgavenbeleid pro-cyclisch was en anti-cyclisch is geworden na het begin van de

jaren 1990, terwijl het belastingbeleid reeds anti-cyclisch was en in de loop der tijd zelfs nog

anti-cyclischer is geworden.

Hoofdstuk 5 is gezamenlijk werk met Wouter den Haan en betreft een methodologische bij-

drage op het onderzoeksterrein van niet-lineaire numerieke oplossingsmethoden. Wij hebben een

nieuwe numerieke oplossingsmethode gëıntroduceerd om zogenaamde dynamisch stochastisch al-

gemeen evenwichtsmodellen (in het Engels afgekort als DSGE) met niet-triviale niet-lineariteiten

op te lossen. Het idee is om voor het gedrag van de huidige periode op te lossen via de exacte

niet-lineaire evenwichtsvergelijkingen onder de veronderstelling dat het gedrag van de komende

periode volgt uit de eerste-orde perturbatie benadering en waarbij de verwachtingsterm nume-

riek wordt benaderd met een zeer nauwkeurige numerieke integratie routine. Wij hebben onze

numerieke oplossingsmethode de “perturbatie-plus” procedure genoemd, alhoewel het mogelijk

is om een willekeurige numerieke benadering te gebruiken voor het gedrag van de komende

periode (of het gedrag van de laatste periode voor de multi-periode vooruit versie van ons al-

goritme). Het belangrijkste voordeel van de perturbatie-plus procedure is dat het makkelijk te

programmeren is en daarom vergelijken wij de nauwkeurigheid van de perturbatie-plus proce-

dure met andere procedures die ook makkelijk te programmeren zijn. Wij hebben laten zien

dat reguliere hogere-orde perturbatie benaderingen, waarvoor standaard, gebruiksvriendelijke

software beschikbaar is, niet gewaarborgd zijn om niet-explosieve tijdspaden te genereren en

bovendien zijn ze niet vormbehoudend vanwege de onvermijdelijke oscillaties van polynomen.

Een alternatief is de zogenaamde gesnoeide perturbatie procedure, voorgesteld door Kim, Kim,

Schaumburg en Sims (2008), wat het probleem van explosieve tijdspaden oplost maar het pro-

bleem van onwenselijke oscillaties niet doet verminderen. Wij hebben de nauwkeurigheid van

de verschillende op perturbatie gebaseerde benaderingen met elkaar vergeleken aan de hand van

drie modellen met niet-triviale niet-lineariteiten. De reguliere perturbatie procedure geeft zeer

onnauwkeurige resultaten vanwege de hiervoor aangestipte problemen. Zowel de perturbatie-

plus procedure alsook de gesnoeide perturbatie procedure geven een goed kwalitatief inzicht in

de niet-lineariteiten van de echte oplossing, maar kunnen afwijken van de echte oplossing in

sommige kwantitatieve aspecten, voornamelijk gedurende hevige pieken en dalen.

Hoofdstuk 6 is gezamenlijk werk met Eric Bartelsman en Pieter Gautier en is een toege-
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past paper over de gevolgen van ontslagbescherming op de sectorale allocatie van bedrijven en

werknemers. Wij hebben empirisch bewijs geleverd dat risicovolle sectoren, die sterk bijdragen

aan geaggregeerde productiviteitsgroei, relatief klein zijn en relatief lage productiviteitsgroei

hebben in landen met strenge ontslagbescherming. Om deze bevindingen te begrijpen hebben

wij een twee-sectoren matching model ontwikkeld waar bedrijven endogeen kiezen tussen een

veilige technologie en een riskante technologie. Strenge ontslagbescherming maakt de riskante

technologie minder aantrekkelijk, omdat het de kosten opdrijft voor het afstoten van werknemers

in het geval van een lage realisatie van productiviteit. Dus een hoger niveau van ontslagkosten

doet de relatieve omvang en gemiddelde productiviteit van de risicovolle sector afnemen. Naast

de gevolgen van ontslagbescherming hebben wij ook de gevolgen van een toename in de variantie

van productiviteit in de risicovolle sector geanalyseerd, wat van belang is aangezien wij hebben

laten zien dat de opkomst van nieuwe informatie en communicatie technologiën (ICT) sinds het

midden van de jaren 1990 geassocieerd is met een toename in risico. Een toename in de variantie

is goed voor geaggregeerde productiviteit en is aantrekkelijk voor individuele bedrijven aange-

zien er geen beperking is op positieve schokken terwijl bedrijven de optie hebben om werknemers

af te stoten in het geval van een negatieve schok van voldoende grootte. Interessant is dat de

effecten van de waargenomen tijdsvariatie in de variantie van productiviteit in de risicovolle sec-

tor sterk afhankelijk zijn gebleken te zijn van het niveau van ontslagbescherming. Om precies te

zijn voorspelt het model dat landen met strenge ontslagbescherming veel minder kunnen profi-

teren van de komst van nieuwe risicovolle technologische mogelijkheden dan landen met soepele

ontslagbescherming. Deze voorspelling wordt bekrachtigd door onze empirische analyse, die een

sterk en robuust interactie effect openbaart van ontslagbescherming en mate van risico op de re-

latieve omvang en productiviteit van risicovolle sectoren. Het beschreven interactie mechanisme

kan een behoorlijke proportie verklaren van de vertraging van productiviteit in Europa relatief

ten opzichte van de Verenigde Staten sinds het midden van de jaren 1990.

Hoofdstuk 7 is gezamenlijk werk met Pierre Lafourcade en betreft een methodologische bij-

drage op het onderzoeksterrein van DSGE modellen. Wij hebben een groot nieuw-Keynesiaans

DSGE model ontwikkeld met een nauwkeurigere stochastische specificatie dan gebruikelijk is in

de literatuur. Wij hebben uitgebreid stilgestaan bij de voordelen van het opnemen van stochas-

tische trends binnen het theoretische kader van het DSGE model en het gezamenlijk schatten

van de trends met de cycli. In het bijzonder hebben wij aandacht besteed aan gemeenschap-

pelijke trends (of het ontbreken daarvan) en hebben ons DSGE model gebouwd rondom de



331

cointegratie relaties die wij hebben gevonden in de data (voor de Nederlandse economie). De

gëımpliceerde trend-cyclus decompositie heeft een structurele interpretatie, wat erg waardevol

is vanuit een beleidsperspectief en interessante econometrische resultaten oplevert. Ten eerste,

de trend-cyclus decompositie vat de cointegratie eigenschappen van de data waarzonder mid-

den tot lange-termijn analyses waarschijnlijk misgespecificeerd zouden zijn. Ten tweede, onze

opzet levert nettere posteriors voor parameters behorende bij model blokken waar traditionele

modellering zeer persistente maar tijdelijke schokken oplegt. Ten derde, de co-existentie van

permanente en tijdelijke verstoringen in hetzelfde model blok verbreedt de speelruimte voor

counterfactuele analyses, vanwege de mogelijkheid voor economische actoren om anders te re-

ageren op permanente en tijdelijke schokken. Voor de duidelijkheid, wij willen niet de indruk

wekken dat de Nederlandse economie een speciaal geval is; integendeel, de filosofie achter onze

benadering en de methodologie zijn algemeen.


