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Appendix E

Summary in Dutch

Samenvatting in het Nederlands
De mondiale financiële crisis (GFC) van 2007-2009 betrof de grootste economische
neergang sinds de Grote Depressie. Hoewel de beleidsreactie van overheden van
land tot land verschilde, waren patronen te onderscheiden in het macro-economische
beleid in ontwikkelde economieën. Dit proefschrift identificeert drie van deze beleid-
sterreinen - (i) kwantitatieve verruiming en forward guidance door centrale banken,
(ii) bezuinigingen van de overheidsfinanciën en (iii) deregulering van de arbeidsmarkt
- en bestudeert de effecten van dit beleid op een aantal economische en financiële
variabelen. Hoofdstuk 2 richt zich op het onconventionele monetaire beleid van de
Amerikaanse Federal Reserve (Fed) in reactie op de GFC en laat zien dat dit beleid
van invloed is geweest op de reactie van kapitaalstromen op economische schokken.
Hoofdstuk 3 onderzoekt de middellangetermijneffecten van bezuinigingen in de vorm
van belastingverhogingen op inkomensongelijkheid. De analyse suggereert dat sti-
jgingen van de belastinginkomsten in de nasleep van de GFC hoogstwaarschijnlijk
niet hebben bijgedragen aan een toename van ongelijkheid. Integendeel, dit beleid
heeft de ongelijkheid mogelijk verlaagd. Hoofdstuk 4 onderzoekt of periodes van
deregulering van werkgelegenheidsbescherming schadelijke gevolgen hebben voor de
inkomensverdeling tussen arbeid en kapitaal. Uit de analyse volgt dat dit inderdaad
het geval is. Hoofdstuk 5 bestudeert een van de effecten van de GFC - namelijk de
grote stijging van de jeugdwerkloosheid - in plaats van een van de beleidsreacties.
Uit het hoofdstuk blijkt dat het effect van de conjunctuur op de werkloosheidskloof
(het verschil tussen de werkloosheidsgraad en het evenwichtspercentage) gemiddeld
twee keer zo groot is voor jongeren als voor volwassenen, omdat arbeidsvoorwaarden
voor jongeren meer kwetsbaar zijn.
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