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1 Samenvatting

Dit proefschrift richt zich op de interactie tussen de macro-economie, buitensporige private schuld en de

onderliggende faillissementswetgeving. Ten eerste, onderzoekt dit proefschrift hoe opkomende landen in

Europa omgingen met schulden in vreemde valuta, toen lokale valuta’s sterl om waarde verminderden tij-

dens de kredietcrisis ten opzichte van de euro en de Zwitserse frank. De herverdeling van waardeverminder-

ingsverliezen van kredietnemers naar banken kan verschillende macro-economische gevolgen hebben. Deze

gevolgen zijn niet alleen afhankelijk van de omvang van de schuld, maar ook van het type kredietnemer. De

analyse concentreert zich dus op de verschillende beleidsmaatregelen die na de onverwachte waardevermin-

dering van de valuta zijn genomen: (i) de verliezen van bedrijven door een valutamismatch naar banken

verschuiven (ii) de verliezen van consumenten door een valutamismatch naar banken verschuiven. Het ver-

volg van dit proefschrift onderzoekt de effecten van de wetgeving ter bescherming van kredietnemers, met

name regreswetten, op de macro-economie en welvaart, ongeacht de waarde van de schuld.

In hoofdstuk 21 analyseer ik de beleidsmaatregelen die de verliezen van bedrijven, die zijn veroorzaakt

door valutamismatches, doorschuift naar banken. Het belangrijkste nieuwe aspect in het model is de expli-

ciete modellering van de schuldenlast van bedrijven in lijn is met de financiële literatuur (Merton (1974)).

Ik pas het model toe op de Hongaarse economie, die begin 2009 met een plotselinge waardevermindering

werd geconfronteerd. Ik laat zien dat het betere macro-economische resultaten oplevert wanneer lenende

bedrijven gevrijwaard zijn van wisselkoersrisico’s en verliezen niet aan banken hoeven te betalen. De reden

hiervoor is dat het lenen in een vreemde valuta het bankwisselkoersrisico vermindert maar het kredietrisico

verhoogt, waardoor banken eigen vermogen verliezen. Daarom kunnen banken verliezen niet volledig ver-

mijden, maar de omvang van deze verliezen hangt af van de mate van financiële fricties voor bedrijven.

De schuldenlast van bedrijven versterkt de totale invloed van geagregeerde schokkenaanzienlijk. Het ver-

minderen van verliezen voor bedrijven met te hoge schulden leidt tot betere macro-economische resultaten

ondanks het feit dat banken verlies maken op een open valutapositie. De resultaten wijzen erop dat het beleid

waarbij de verliezen door een valutamismatch op lenende bedrijven werd afgeschoven een mogelijke reden

is voor een traag herstel van de Hongaarse economie zes jaar na de crisis. Dit heeft het tegenovergestelde

resultaat opgeleverd. Niet alleen omdat de stimulansen van bedrijven om neerwaarts te beleggen werden

verstoord, maar ook omdat banken te maken kregen met een hoger kredietrisico, waardoor het beleid er

niet in slaagde om banken te beschermen.
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In de analyse laat ik ook zien dat de overheid ervoor kan kiezen om banken opnieuw van kapitaal te

voorzien om verliezen in de banksector door valutamismatches te beperken. Indien het beleid was gevoerd

om banken in reactie hierop opnieuw van kapitaal te voorzien, waren de totale verliezen lager geweest

en hadden de effecten van de verliezen door valutamismatches op de kredietvoorziening kunnen worden

verminderd.

In hoofdstuk 32 behandel ik opnieuw de macro-economische gevolgen van mislukte carry trades, maar nu

neem ik ook de gevolgen van verliezen door valutamismatches binnen huishoudens mee in het onderzoek.

Verliezen door valutamismatches binnen huishoudens waren relevant in verschillende opkomende Europese

landen, vooral in Hongarije en Polen, waar ongeveer de helft van de hypotheken in Zwitserse franken waren

uitgegeven. Hoewel ik de financiële fricties kies gebaseerd op de ervaringen van Hongarije tijdens de re-

cessie, pas ik het model ook toe op Hongaarse data om de relevantie van deze gekozen fricties te evalueren.

Ik vind sterke aanwijzingen in de data voor het belang van de schuldenlast in plaats van de financiële fricties

zoals gemodelleerd in Bernanke et al. (1999). De op Bernanke et al. (1999) gebaseerde dynamiek van

het vermogen van de kredietnemer en de daaraan gerelateerde financieringskosten kunnen zowel de geag-

gregeerde fluctuaties in de Hongaarse economie als ook de beperking in zakelijke kredietverstrekking niet

verklaren. Dit laatste zorgde ervoor dat bedrijven niet werden gestimuleerd om te investeren en personeel

in dienst te nemen. Bovendien presteert het model aanzienlijk beter als de schulden van huishoudens wor-

den toegevoegd aan de schulden van bedrijven. Dit suggereert dat de schuldenlast van huishoudens ook

een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verklaren van de totale fluctuaties. Met behulp van het gekali-

breerde/geschatte model onderzoek ik het probleem met betrekking tot de toewijzing van verliezen. Als

lenende bedrijven valutarisico’s lopen, resulteert dit in slechtere macro-economische resultaten dan wan-

neer verliezen door valutamismatches terug naar de banken worden verschoven. Dit resultaat bevestigt de

bevindingen van hoofdstuk 2. Hypotheken in vreemde valuta voor huishoudens hebben echter minder ern-

stige gevolgen dan valutamismatches in de banksector. Dit komt omdat de schuldenlast van huishoudens

de kredietvoorziening niet rechtstreeks beïnvloedt. Ook heeft consumptieverlies niet rechtstreeks invloed op

de binnenlandse producenten maar hangt dit af van de importstructuur. De resultaten suggereren dat het

verschuiven van bedrijfsverliezen naar banken (en indien nodig het herkapitaliseren van banken) de gevol-

gen van de recessie meer zou hebben beperkt dan het verschuiven van de verliezen van huishoudens naar

banken. Paradoxaal genoeg deed de Hongaarse regering het tegenovergestelde.
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In hoofdstuk 4 onderzoek ik de argumenten die volgen uit het algemene evenwichtsmodel voor het

verhogen van de bescherming voor kredietnemers. Ik concentreer me op een bepaald type bescherming,

namelijk regreswetten, die op woninghypotheken zijn gericht. Een hoger beschermingsniveau betekent in

dit geval een mildere regreswet. Dan kan een kredietverstrekker in geval van wanbetaling of een negatief

eigen vermogen een kleiner deel van het arbeidsinkomen van de kredietnemer opeisen. Vanwege de al-

gemene evenwichtseffecten, zorgt een hoger niveau van bescherming voor de kredietnemer in de meeste

gevallen voor meer vermogen. Echter de omvang van het effect op het vermogen hangt af van het start-

niveau van de bescherming en het risiconiveau binnen de economie. Hieruit volgt het nieuwe inzicht dat, in

gevallen waarbij het niveau van faillissementsbescherming oorspronkelijk laag was, zowel het hypothecaire

krediet als het bedrijfskrediet stijgt als reactie op een betere bescherming van de kredietnemer. Hierdoor

wordt er een groter vermogen gecreëerd en groeit de welvaart. Het hypothecaire krediet stijgt sterk omdat

hypotheken vanuit het perspectief van de kredietnemer minder risicovol worden. De toename van de vraag

naar hypotheken zorgt, vanwege de huizenprijzen, voor sterke algemene evenwichtseffecten. Namelijk,

hogere huizenprijzen stimuleren het inkomen en spaartegoeden van spaarders, zodat banken aan zowel

huishoudens als bedrijven meer krediet kunnen verstrekken. Het algemene evenwichtseffect vermindert dus

de verdringing van kapitaal en een hoger kapitaal verhoogt het evenwichtsinkomen voor zowel spaarders

als kredietnemers. Het effect op het vermogen hangt ook af van het risiconiveau binnen de economie. Hoe

hoger het niveau van het totale risico, hoe hoger het positieve effect op vermogens door op alle niveaus van

inkomstenvrijstellingen minder strenge maatregelen te nemen.

De gerelateerde algemene evenwichtseffecten dragen dankzij een betere bescherming van de kredietne-

mer aanzienlijk bij aan de totale welvaartsgroei. Het hoogste welvaartsniveau wordt bereikt wanneer voor

mensen met een hypotheek meer dan de helft van hun inkomen is vrijgesteld in het geval van faillissement.

De resultaten ondersteunen de optie voor het verbeteren van de bescherming van kredietnemers omdat

minder strenge regreswetten er niet alleen voor zorgen dat er meer geconsumeerd wordt, maar een betere

bescherming van kredietnemers leidt ook tot positieve algemene evenwichtseffecten. Deze bevinding is ook

belangrijk voor opkomende landen in Europa; hoewel de regio de afgelopen twintig jaar een snelle financiële

ontwikkeling heeft doorgemaakt, bleef de ontwikkeling van relevante instellingen daarbij achter.
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