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Niet-technische samenvatting 

Deze dissertatie verkent de internationale macro-economische en financiële risico’s die leiden tot 

financiële crises, en de beleidsmaatregelen die centrale banken, overheden en internationale 

organisaties kunnen nemen om crises te vermijden of de impact daarvan te mitigeren. Door de 

aandacht voor grensoverschrijdende kwesties, de analyse van veel verschillende landen en de focus 

op het vermijden en mitigeren van crises horen deze vraagstukken bij het (snel groeiende) terrein van 

internationale financiële stabiliteit. 

Het werk bestaat uit twee delen. Deel I (hoofdstukken 2 en 3) is analytisch. Dit deel adresseert hoe 

financiële openheid – d.w.z. het wegnemen van restricties op internationale investeringen – en 

grensoverschrijdende kapitaalstromen invloed hebben op de kans dat landen een crisis ondervinden. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten crises: valuta- en bankencrises. Valutacrises 

zijn episodes waar de lokale munt van een land zijn waarde plotseling verliest, of de centrale bank 

genoodzaakt is om een groot deel van haar reserves in een korte tijd in te zetten om de munt te 

ondersteunen. In hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat financieel open landen minder risico lopen op 

een valutacrises dan gesloten economieën, maar dat dit effect zwakker is voor opkomende markten. 

Tegelijkertijd worden valutacrises vooraf gegaan door plotselinge instromen van kapitaal (“surges”). 

Bankencrises zijn episodes waar depositohouders hun besparingen opeens bij de bank weghalen, 

banken grote verliezen lijden of de overheid en centrale bank gedwongen worden om kapitaal- en 

liquiditeitssteun aan banken te verschaffen. In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat kapitaalinstromen 

leiden tot sterkere private binnenlandse kredietgroei en excessieve kredietverlening 

(“kredietzeepbellen”). In landen met sterke kapitaalinstromen en hoge niveaus van private 

kredietverlening zijn bankencrises waarschijnlijker. 

Deel II (hoofdstukken 4, 5 en 6) richt zich op beleid. De kernvragen zijn hoe centrale banken en 

andere publieke sector-entiteiten kunnen reageren wanneer onrust op financiële markten zich 

voordoet en welke acties nodig zijn om een financiële crisis te beteugelen. Een optie is een “bazooka,” 

oftewel grootschalige (potentiële) steun door de publieke sector (d.w.z. centrale bank, overheid of 

internationale organisatie, zoals het IMF of de EU) aan een noodlijdende debiteur (overheid of 

financiële instelling). Een theoretisch model (hoofdstuk 4) laat zien dat de aankondiging van steun 

toereikend kan zijn om daadwerkelijke steun onnodig te maken – als deze groot genoeg is, als de 

publieke crediteur solvabel is en als de steun gepaard gaat met beleidsvoorwaarden die de financiële 

positie van de debiteur versterken (“conditionaliteit”). In de praktijk zijn er maar een paar succesvolle 

voorbeelden van bazookas – zoals de Outright Monetary Transactions (OMT) van de Europese Centrale 

Bank (ECB), die in 2012 zijn aangekondigd. Hoofdstuk 5 analyseert de nieuwe maatregelen van de ECB 

in meer detail. Voor OMT reduceerden deze “onconventionele” monetaire beleidsmaatregelen de 

rentes op staatsobligaties in landen als Griekenland, Ierland, Portugal, Italië en Spanje, maar alleen 
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voor een paar weken. Onconventionele maatregelen kunnen ook andere economische bijeffecten 

hebben, bijvoorbeeld op inkomensongelijkheid. Met een analysis van de Japanse casus laat hoofdstuk 

6 zien dat het monetair beleid van de Bank van Japan de inkomensongelijkheid deed toenemen na 

2008, via de impact op activaprijzen. 

Tenslotte gaat hoofdstuk 7 in op beleidsimplicaties – zoals de relatieve ineffectiviteit van 

kapitaalrestricties, het nut van early warning-modellen, de noodzaak om terughoudend te zijn bij het 

overwegen van “bazookas” en potentiële negatieve gevolgen van onconventioneel monetair beleid. 

Het hoofdstuk schetst mogelijkheden voor verder onderzoek, bijvoorbeeld over macro-prudentiële 

maatregelen voor kapitaalstromen, de effecten van onconventioneel monetair beleid op ongelijkheid 

in de VS en het eurogebied, en alternatieve beleidsmaatregelen voor centrale banken, zoals 

zogenaamde “helicopter drops.” 

  




