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Academische samenvatting 

Dit proefschrift adresseert vijf kwesties in internationale financiële stabiliteit, een vak op het snijvlak 

tussen internationale macro-economie en financiële economie – met een sterke focus op 

beleidsadvies. Deze academische samenvatting geeft een beknopt overzicht van de academische 

bijdrage en de resultaten van de hoofdstukken. Deze zijn het volgende: 

 Een early warning-model voor valutacrises met financiële openheid. Hoofdstuk 2 gebruikt 

paneldata op kwartaalbasis voor 46 ontwikkelde en opkomende economieën over de periode 

1975-2011 om een empirisch early warning-model voor valutacrises te bouwen. Naast veel 

gebruikte variabelen als reserves, reële appreciatie en binnenlandse macro-economische factoren 

schatten we de impact van brutto-kapitaalstromen en de Chinn-Ito-index van financiële openheid 

op de kans van een valutacrisis 4 kwartalen later. Wij vinden dat financieel open economieën 

minder kans hebben op een valutacrisis dan gesloten economieën, maar dit effect is zwakker voor 

opkomende landen. Tegelijkertijd gaat een plotselinge instroom (“surge”) van kapitaal wel vooruit 

aan valutacrises. Een voorspeltest buiten de steekproef laat zien dat een schatting op basis van 

data tot en met 2007 nuttige signalen geeft voor de periode 2008-2011, en dat de opname van 

openheid en kapitaalstromen de voorspelkracht van het model verhoogt. Dit geeft input voor het 

ontwerp van early warning-modellen in de toekomst. 

 Panelregressies voor kapitaalstromen, private kredietverlening en bankencrises. Hoofdstuk 3 

gebruikt paneldata van 43 ontwikkelde en opkomende economieën en de feasible generalized 

least squares (FGLS)-methode om private kredietgroei en kredietexcessen te schatten. Met de 

probit-methode wordt de kans op bankencrises geschat. De voornaamste bijdrage van dit paper is 

om uiteenlopende stromingen in de literatuur samen te brengen – bijvoorbeeld over financiële 

openheid, brutto-kapitaalstromen en de groei van de financiële sector – en om formele 

hypotheses af te leiden, die in een empirisch raamwerk getest kunnen worden. De resultaten laten 

zien dat bruto-kapitaalinstromen leiden tot hogere private kredietgroei en kredietexcessen. 

Landen met een sterke kapitaalinstroom en hoge niveaus van private kredietverlening hebben een 

hogere kans om een bankencrisis te ondergaan. Financiële openheid heeft geen significante 

impact op de kans van bankencrises. Deze studie draagt bij aan het begrip van de relatie tussen 

internationale financiële integratie en de onevenwichtigheden in binnenlandse kredietmarkten die 

leiden tot bankencrises. 

 Een theoretisch model voor grootschalige steun van de publieke sector. Hoofdstuk 4 ontwikkelt 

een partieel evenwichtsmodel met 4 periodes en 3 groepen van acteurs om het “bazooka-effect” 

te onderzoeken. Dit is het idee dat de aankondiging van steun van de publieke sector aan een 

noodlijdende debiteur toereikend kan zijn om daadwerkelijke steun onnodig te maken. De 

theoretische voorspellingen zijn dat een “bazooka” zal werken als de belofte van steun voldoende 
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groot is ten opzichte van de balans van de debiteur, als de publieke sector-crediteur voldoende 

solvabel is en als de steun gepaard gaat met beleidsvoorwaarden die de financiële positie van de 

debiteur versterken. Het hoofdstuk vergelijkt deze voorspellingen met echte voorbeelden van 

steunprogramma’s – zoals de Outright Monetary Transactions (OMT) die de ECB in 2012 

aangekondigde. Dit hoofdstuk ontwikkelt een gezamenlijke theoretische “taal” om dergelijke 

steunprogramma’s te beoordelen en geeft advies voor het ontwerp van steun. 

 Een empirische analyse van het onconventioneel monetair beleid van de ECB. De bijdrage van 

hoofdstuk 5 is een omvattend overzicht van het onconventioneel monetair beleid van de ECB 

tussen 2008 en 2012. Dit hoofdstuk vergelijkt maatstaven van de balansen van de ECB met andere 

grote centrale banken tijdens de crisis. Daarnaast wordt de literatuur over de effectiviteit van het 

beleid van de ECB samengevat en worden nieuwe bewijzen aangedragen over de effectiviteit van 

het Securities Markets Program (SMP) en de long-term refinancing operations (LTROs) van de ECB, 

op basis van een factormodel. De analyse van het factormodel toont aan dat het SMP en de LTROs 

wél de obligatierentes van noodlijdende euro-overheden als Griekenland, Ierland, Portugal, Italië 

en Spanje reduceerden, maar alleen voor een paar weken. Dit hoofdstuk kan gebruikt worden als 

naslagwerk voor de geschiedenis en effectiviteit van het beleid van de ECB in de periode vóór OMT 

en (uiteindelijk) kwantitatieve verruiming.  

 Een empirische analyse van de effecten van onconventioneel monetair beleid op inkomens-

ongelijkheid in Japan. Hoofdstuk 6 is, voorzover wij weten, de eerste empirische studie van de 

impact van onconventioneel beleid op de inkomensverdeling. Hij onderzoekt het beleid van de 

Bank of Japan (BoJ), die onconventionele maatregelen zowel langer als op veel grotere schaal heeft 

ingezet dan andere grote centrale banken. Een vector autoregressie (VAR)-analyse met 

kwartaaldata over bbp-groei, inflatie, de geldbasis, aandelenkoersen en inkomensongelijkheid 

toont een significant opwaartse impact van monetair beleidsschokken op inkomensongelijkheid in 

de periode na K4 2008. Wij laten zien dat dit effect loopt via aandelenkoersen (het portfolio-

kanaal).  

 
Het proefschrift bevat in hoofdstuk 7 overkoepelende resultaten, zoals de kwetsbaarheden die grote 

kapitaalinstromen veroorzaken, de relatieve ineffectiviteit van kapitaalrestricties, de voorwaarden 

onder die grootschalige steun werkt en enige neveneffecten van onconventioneel monetair beleid. Dit 

hoofdstuk belicht ook enige methodologische tekortkomingen van het onderzoek, en wijst richtingen 

aan voor toekomstig onderzoek – over bijvoorbeeld macroprudentiële reacties op volatiele 

kapitaalstromen, alternatieve voor onconventioneel beleid en verder onderzoek over de factoren 

achter inkomensongelijkheid. Gezien het doel om expliciet advies te geven voor beleidsbeslissingen, 

geeft dit hoofdstuk ook vier brede implicaties van het onderzoek voor beleid.  




