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Samenvatting (summary in Dutch)

Veel huishoudens zijn afhankelijk van een hypothecaire lening of consumptief krediet. Het

verkrijgen van een lening gaat echter niet altijd zonder slag of stoot. Een huishouden en

een bank hebben tegengestelde belangen en hierdoor ontstaan fricties tussen beide partijen

bij het afsluiten van een lening. Banken stellen daarom doorgaans limieten aan de omvang

van leningen. Kredietrestricties zijn vaak afhankelijk van macro-economische factoren. In

het geval van een woninghypotheek hangt het maximaal te lenen bedrag bijvoorbeeld

af van de waarde van het onderpand, die wordt bepaald door huizenprijsontwikkelingen.

Tegelijkertijd zijn kredietrestricties van invloed op macro-economische ontwikkelingen,

bijvoorbeeld omdat zij een beperkende factor vormen voor de vraag van huishoudens

naar goederen en diensten. Dit proefschrift bevat vier essays over het belang van fricties

in de kredietverlening aan huishoudens voor de macro-economische conjunctuur.

Hoofdstuk 2 onderzoekt de e¤ecten van monetaire schokken in een Nieuw-Keynesiaans

model waarin huishoudens zowel duurzame als niet-duurzame goederen consumeren. Door-

gaans wordt aangenomen dat een verhoging van de rente door de centrale bank leidt tot

een daling van de consumptie van beide typen goederen. Empirisch bewijs ondersteunt

dit idee. Reguliere Nieuw-Keynesiaanse modellen hebben echter de problematische eigen-

schap dat de consumptie van duurzame consumptiegoederen juist stijgt na een monetaire

verkrapping.

In de economische literatuur is geopperd de problematische eigenschappen van de

standaard modellen te corrigeren door het toevoegen van kredietrestricties. Indien een

renteverhoging leidt tot een verkrapping van kredietrestricties, dan zouden huishoudens

die afhankelijk zijn van een lening worden gedwongen minder uit te geven aan zowel
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duurzame als niet-duurzame goederen. Hoofdstuk 2 laat echter zien dat de introductie

van kredietrestricties de problematische eigenschappen van het model juist verergert. Dit

is een verrassende bevinding, te meer omdat het model bevestigt dat huishoudens met

een lening worden gedwongen tot het terugschroeven van beide typen uitgaven na een

monetaire verkrapping. De leningen aan deze huishoudens worden echter ge�nancierd

met de besparingen van de overige huishoudens in de economie en de spaarders blijken

nagenoeg tegenovergesteld te reageren op een monetaire schok. Dit e¤ect komt voort

uit het feit dat, in algemeen evenwicht, een daling van de totale hoeveelheid leningen

noodzakelijk gepaard gaat met een daling van de besparingen van de huishoudens die de

leningen �nancieren. Deze spaarders hebben echter de beschikking over een alternatieve

manier van sparen, namelijk het aanscha¤en van extra duurzame consumptiegoederen.

De analyse in Hoofdstuk 2 onderstreept het belang van het rekening houden met

algemeen evenwichtse¤ecten wanneer men nadenkt over de rol van kredietrestricties in de

conjunctuur.

Hoofdstuk 3 is gezamenlijk werk met Wouter den Haan en onderzoekt of innovaties in

de verlening van hypothecair en consumptief krediet hebben geleid tot kleinere conjunctu-

urschommelingen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw begon in veel landen een periode

van lage macro-economische volatiliteit, die op zijn minst heeft geduurd tot het uitbreken

van de recente �nanciële crisis. Door academici en beleidsmakers is vaak geopperd dat

de macro-economische stabilisatie het gevolg kan zijn geweest van innovaties in de kredi-

etverlening aan huishoudens. Deze innovaties zouden het gemakkelijker hebben gemaakt

voor huishoudens om te blijven lenen gedurende recessies, met een kleinere daling in de

vraag naar consumptiegoederen tot gevolg. Een opvallend empirisch gegeven dat dit idee

ondersteunt, is dat in de Verenigde Staten de correlatie tussen het Bruto Binnenlands

Product en de hoeveelheid leningen aan huishoudens sterk is gedaald sinds het begin van

de jaren 1980.

Met behulp van econometrische methoden bezien we of de cyclische eigenschappen van

de uitstaande hoeveelheid hypotheekschuld en consumptief krediet in de economie daad-
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werkelijk is veranderd, conditioneel op verschillende typen macro-economische schokken.

Een dergelijke conditionele analyse is belangrijk omdat correlaties eveneens kunnen veran-

deren door andere factoren dan �nanciële innovatie, zoals een verschuiving in de relatieve

omvang van verschillende typen schokken. Onze bevinding is dat het conditionele gedrag

van hypotheekleningen en consumptief krediet verrassend weinig is veranderd. De data

bieden dus geen ondersteuning voor de hypothese dat de impact van macro-economische

schokken is verminderd door kleinere e¤ecten op de kredietverlening aan huishoudens.

Hoofdstuk 4 laat zien hoe fricties in de kredietverlening aan huishoudens kunnen leiden

tot een nauwe band tussen ontwikkelingen op de huizenmarkt en de arbeidsmarkt. Een

daling van huizenprijzen leidt tot een vermogensdaling onder huishoudens en dit vormt

een belemmering voor de verhuismobiliteit, omdat voor het verkrijgen van een nieuwe

hypotheek een bepaalde hoeveelheid vermogen is vereist. Een daling van de verhuismo-

biliteit heeft negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt, omdat het aannemen van een baan

soms vereist dat men verhuist.

De empirische analyse in hoofdstuk 4 laat zien dat negatieve schokken in de huizen-

markt leiden tot hogere werkloosheid en een minder e¢ ciënte werking van de arbeids-

markt. Deze empirische patronen worden vervolgens geduid met behulp van een theo-

retisch model. Het model helpt daarmee de recente en persistente stijging van de werk-

loosheid in de Verenigde Staten te verklaren. Deze stijging heeft veel discussie losgemaakt

onder academici en beleidsmakers. Historisch bestaat er een zeer sterk negatief verband

tussen de werkloosheid en het aantal vacatures, maar deze relatie lijkt nagenoeg verdwe-

nen sinds 2009.

Een belangrijke innovatie in Hoofdstuk 4 is een nieuwe modellering van kredietre-

stricties. In de macro-economische literatuur is het gebruikelijk te veronderstellen dat

kredietrestricties voor alle leningen elke maand of kwartaal worden herzien. Deze veron-

derstelling is erg onrealistisch in bijvoorbeeld het geval van hypotheken, maar maakt het

mogelijk een model te analyseren zonder vermogensheterogeniteit onder huishoudens met

een lening. Het vermijden van vermogensheterogeniteit heeft grote technische voordelen.



De nieuwe modellering maakt de realistische veronderstelling dat limieten op bestaande

hypotheken niet worden herzien. Desondanks is het onder de nieuwe modellering mogelijk

te abstraheren van heterogeniteit.

Hoofdstuk 5 introduceert onverzekerbare inkomens- en verhuisschokken in een model

met kredietrestricties, waardoor heterogeniteit tussen leningnemers ontstaat. De eigen-

schappen van dit model worden vergeleken met twee modellen zonder heterogeniteit tussen

leningnemers: één model met een standaard kredietrestrictie, en één model met een kredi-

etrestrictie zoals geïntroduceerd in Hoofdstuk 4. Het doel is te onderzoeken in hoeverre

de gebruikelijke veronderstelling dat leningnemers homogeen zijn, de modeleigenschappen

vertekent. Een belangrijke bevinding is dat in het model met heterogene leningnemers,

transities in de vraag naar hypotheekleningen zich zeer geleidelijk voltrekken. Van de twee

modellen zonder heterogeniteit reproduceert alleen het model met de kredietrestrictie zoals

in Hoofdstuk 4 deze eigenschap. In het model met de gebruikelijke kredietrestrictie is de

vraag naar hypotheekleningen echter veel te gevoelig voor macro-economische schokken.


