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Samenvatting 

 

Mijn proefschrift bestaat uit vier hoofdstukken : ( i ) Monetair beleid en financiële 

stabiliteit in een bancaire economie : transmissiemechanisme en beleidsmatige 

afwegingen ; ( ii ) Reflecties op het falen van het Taylor-principe onder commitment; 

( iii ) De dynamiek van de  kapitaalaccumulatie door banken; ( iv ) strategieën van 

banken en kredietmarges als leidende indicatoren voor de reële 

conjunctuurfluctuaties. De belangrijkste kwesties die worden onderzocht in deze 

hoofdstukken hebben direct of indirect betrekking  op het transmissiemechanisme van 

het monetaire beleid, dat hernieuwde aandacht heeft gekregen zowel in de 

economische literatuur als van  centrale banken na de wereldwijde financiële crisis 

van 2008. Deze crisis heeft aangetoond dat monetair beleid en financiële stabiliteit 

beleid nauwer met elkaar verbonden zijn dan voorheen werd gedacht.  

 

Het eerste hoofdstuk analyseert de interacties tussen deze beleidsterreinen met behulp 

van een niet-lineair algemeen evenwichtsmodel met overlappende generaties en 

financiële fricties in de vorm van bancaire financiële intermediatie. Het hoofdstuk 

bevat negatieve externaliteiten als gevolg van besmettingseffecten in fysieke 

investeringen, die de noodzaak creëeren  voor financiee stabiliteitsbeleid. In dit 

hoofdstuk wordt aangetoond dat de transmissie van het monetaire beleid  afhankelijk 

is van zowel de instrumenten voor financieel stabiliteitsbeleid  als de regelgevende en 

institutionele beperkingen. Beleidsafwegingen uiten zich in een poging om de 

doelstellingen voor zowel het monetaire beleid als voor de  financiële stabiliteit te 

bereiken. Het hoofdstuk laat expliciet het modelleren van de zero-lower-bound en 

onconventioneel monetair beleid toe, en maakt het daarmee mogelijk hun effecten op 
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het transmissiemechanisme te bestuderen. Volgens het transmissiemechanisme dat 

hieruit wordt afgeleid kan de centrale bank, indien rente de zero-lower-bound heeft 

bereikt, de marktrente (inclusief de rente die door banken in rekening wordt gebracht) 

beïnvloeden door aanpassing van de kapitaalvereisten 

 

Het tweede hoofdstuk gaat over het falen van het Taylor-principe in een omgeving 

met  een commitment-regime. In een transmissiemechanisme  onder optimaal 

monetair beleid van, dat is herleid van het Taylor principe, moet de nominale rente 

optimaal  met meer dan de verwachte inflatieschok worden verhoogd (verlaagd) om 

de monetaire beleidsdoelstellingen voor inflatie en de output gap doelstellingen te 

kunnen bereiken.  

Dit hoofdstuk laat zien dat niet aan  het Taylor-principe voldaan hoeft te zijn onder 

een optimaal beleid als de monetaire autoriteit onder een regime van commitment (in 

plaats van discretie) opereert. Geloofwaardig commitment met een optimale 

monetaire beleidsregel laat een minder krachtige optimale reactie van de centrale 

bank op een aanbodschok toe en maakt  lage inflatie in de toekomst. Geloofwaardig 

commitment  levert een negatieve associatie tussen de reële rente en 

inflatieverwachtingen langs een stabiel zadelpad. 

 

Het derde hoofdstuk construeert een dynamisch neoklassiek model met bankkapitaal 

(zonder wettelijke kapitaalvereisten), waarbij de dynamiek wordt aangestuurd door de 

ingehouden winsten van de bank en het gerealiseerde kredietrisico. Dit hoofdstuk 

bestudeert de evolutie van de winst-maximaliserende kapitaalratio van banken en hoe 

deze reageert op exogene schokken, met name in tijden van langdurige neergang van 

de economie. Het modelleren van financiële fricties in dit hoofdstuk wordt verrijkt 
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door expliciet  kenmerken te introduceren die inherent zijn aan de banksector, zoals 

marktdisciplin, adverse selection, moral hazard, monitoring en imperfecte 

concurrentie. Het bancaire model dat we introduceren in dit hoofdstuk kan worden 

geïntegreerd in het transmissiemechanisme dat onderdeel  Is van een dynamisch 

stochastisch algemeen evenwichtsmodel ( DSGE ) om de effecten van financiële 

fricties op de economie vast te leggen, hetgeen past in de recente ontwikkeling van de 

literatuur (zie Curdia en Woodford 2011) . 

 

Het laatste hoofdstuk gaat over de invloed van de strategieën van banken op de 

prijsstelling van obligaties op de kapitaalmarkten. In navolging van Gilchrist en 

Zakrajšek (2012) laat het zien dat de renteverschillen op de kapitaalmarkt- het 

transmissiemechanisme van de kapitaalmarkt - kan worden ontleed in een component 

die de kans op wanbetaling door de emittent weerspiegelt en een restterm die wordt  

aangeduid als de "Excess Bond Premium" (EBP). De laatste lijkt een leidende 

indicator te zijn van de reële conjunctuurfluctuaties. De belangrijkste bevinding is dat 

de dynamiek van de EBP in deel de invloed weerspiegelt van de strategieën van 

commerciële banken voor de prijsstelling van bedrijfsobligaties. Daarom vinden we 

dat een positieve schok op de kapitaalratio van banken een stijging van het EBP 

veroorzaakt. Op een vergelijkbare manier genereert een positieve schok op de 

specifieke kredietvoorzieningen reserves hetzelfde effect.Tenslotte heeft een positieve 

schok op de dekkingsgraad van de bank een positief effect op de vereiste 

obligatiepremie, hetgeen weerspiegeld wordt in een hogere EBP. Deze bevindingen 

komen overeen met de notie dat een stijging van de EBP een weerspiegeling is  van 

een maatregel door de banken die kan leiden tot een verdere neergang in de economie. 




