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Samenvatting

Dit proefschrift doet onderzoek naar twee aspecten van het gedrag van bedrijven
en de rol die bedrijven spelen in je conjunctuurcyclus. Het eerste aspect is de
vraag of financiële innovatie geleid heeft tot een verandering in de manier waarop
bedrijven financiering zoeken, wat een van de redenen zou kunnen zijn van de
relatief lange periode van economische stabiliteit voor de recente crisis.

Een veelvuldig vastgelegd feit is dat het tijdsbestek van begin jaren ’80 tot
aan de huidige recessie, ook wel bekend als ’The Great Moderation’, wordt
gekenmerkt door relatief beperkte macroeconomische fluctuaties. Deze periode
valt samen met snelle ontwikkelingen in de financiële sector, veroorzaakt door
zowel financiële innovatie als deregulering. Een logische vraag die zich dan
manifesteert is of deze ontwikkelingen in de financiële sector en de beperkte
volatiliteit van de conjunctuur met elkaar samenhangen.

Dynan, Elmendorf en Sichel (2006) stellen dat de ontwikkelingen in de finan-
ciële sector de drijvende kracht achter de Great Moderation zouden kunnen zijn.
Hun hypothese is dat indien financiële innovatie de fricties bij het aantrekken
van vreemd vermogen verminderd heeft waardoor bedrijven en huishoudens in
staat zijn om aan extra financiering te komen gedurende een recessie, dat dit
fenomeen ervoor kan zorgen dat de recessie korter en minder diep is dan zonder
financiële innovatie het geval geweest zou zijn. Hoofdstukken 2 en 3 gaan in op
deze hypothese.

De belangrijkste conclusie van hoofdstuk 2 is dat een onverwachte mone-
taire verkrapping voor 1980 leidde tot een significante daling van bedrijfsschuld,
maar na 1985 juist leidde tot een significante toename hiervan. Bovendien had
een monetaire verkrapping voor 1980 tot gevolg dat het nationaal product sig-
nificant daalde, maar na 1985 is er vrijwel geen effect meer op het nationaal
product. Monetaire schokken waren dus een belangrijke oorzaak van de posi-
tieve correlatie tussen bedrijfsschuld en productie voor 1980, maar na 1985 is
dat niet meer het geval. Deze bevindingen zijn consistent met de hypothese van
financiële innovatie.

Hoofdstuk 3 breidt de analyse uit naar de verschillende componenten waaruit
bedrijfsschulden zijn opgebouwd. Het belangrijkste resultaat van hoofdstuk 3
is dat gegeven een monetaire schok indirecte componenten van bedrijfsschuld
(zoals bankleningen, andere leningen en voorschotten, en hypothecaire lenin-
gen) reageren zoals op basis van de financihypothecaire leningenle innovatie
hypothese verwacht mag worden, terwijl dit voor de directe componenten van
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bedrijfsschuld (kort- en langlopende obligaties) niet het geval is. Na een mone-
taire verkrapping daalt in de periode voor 1980 de omvang van indirecte schuld-
componenten, maar in de periode na 1985 stijgt deze juist. Het omgekeerde is
het geval voor de directe schuldcomponenten.

Het tweede aspect waar dit proefschrift op ingaat is de vraag of de aankondig-
ing van stijgende productiviteit in de toekomst reeds voor een gezamenlijke sti-
jging van consumptie, investeringen, productie en werkgelegenheid kan zorgen
vóórdat het de productiviteitsstijging daadwerkelijk plaatsvindt. Dit fenomeen
staat bekend als een Pigou cyclus, genoemd naar de Britse econoom A. C.
Pigou, die reeds in 1927 de stelling poneerde dat overtuigingen met betrekking
tot toekomstige ontwikkelingen consequenties kunnen hebben voor de huidige
macroeconomie.

Uit recent empirisch onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is dat dit in-
derdaad het geval is en dat positief nieuws over toekomstige productiviteit een
Pigou cyclus kan veroorzaken (Beaudry en Portier, 2004 en 2006; Schmitt-Grohé
en Uribe, 2008). In het standaard Real Business Cycle model is het echter niet
mogelijk een dergelijke Pigou cyclus na te bootsen.

Den Haan en Kaltenbrunner (2009) tonen aan dat in een simpel matching
model van de arbeidsmarkt Pigou cycli verkregen kunnen worden, maar slecht
for een beperkte parameter set. De bijdrage van hoofdstukken 4 en 5 is dat
er twee modellen gepresenteerd worden die beide Pigou cycli kunnen genereren
voor een brede set aan parameterwaarden. De belangrijkste elementen van beide
modellen zijn de snelle en grote reacties van bedrijven op het moment dat een
productiviteitsschok aangekondigd wordt en de aanwezigheid van fricties op de
arbeidsmarkt.

Hoofdstuk 4 laat zien dat in een open economie versie van het model, waarin
internationale kapitaalstromen de reactie van de binnenlandse rente dempen,
Pigou cycli verkregen kunnen worden ondanks het sterkere vermogenseffect bin-
nen dit model. In het model van de open economie met een traag reagerende
rente kunnen werkgelegenheid (en daardoor ook productie) sterker stijgen dan
in de gesloten economie versie van het model. Deze grotere toename in werkgele-
genheid en productie impliceert dat de som van consumptie en investeringen ook
meer toeneemt.

Deze sterkere toename is in het algemeen niet voldoende om zowel consump-
tie als investeringen in kapitaalgoederen te doen toenemen, tenzij er prikkels zijn
om in kapitaal te investeren. Het model van de open economie met een traag
reagerende rente zorgt ervoor dat die prikkel aanwezig is. De grotere toename in
werkgelegenheid zorgt er immers voor dat het verwachte rendement op kapitaal
stijgt, waardoor investeringen in kapitaalgoederen toenemen.

Hoofdstuk 5 presenteert een matching model waarbinnen Pigou cycli wel
de uitkomst zijn van een model met een gesloten economie. Aangezien er in
een gesloten economie geen goederen uit het buitenland geïmporteerd kunnen
worden dient een toename van zowel consumptie als investeringen, nog voordat
een positieve productiviteitsschok heeft plaatsgevonden, gefinancierd te worden
uit aanvullende opbrengsten binnen de economie zelf.
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Hoofdstuk 5 toont aan dat een matching proces dat in twee fases plaatsvindt
ertoe kan leiden dat er voldoende middelen gegenereerd worden om een Pigou
cyclus mogelijk te maken. Bovendien creëert de interactie tussen de partijen
die aan het matching proces deelnemen prikkels die zorgen voor een robuuste
toename van zowel consumptie als investeringen nog voordat de positieve pro-
ductiviteitsschok plaatsvindt.
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