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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 




