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(Summary in Dutch)

Dit proefschrift behandelt de effecten die overheidsuitgaven in dynamische
algemene evenwichtsmodellen (DGE) hebben. Dit soort modellen wordt
over het algemeen gekarakteriseerd door huishoudens die hun nut niet
alleen in elke periode maar ook tot in de toekomst optimaliseren. Het
basis Nieuw-Keynesiaanse model, dat ook een DGE model is, voorspelt
dat een stijging van de overheidsuitgaven een daling in de particuliere
consumptie veroorzaakt. Echter, empirisch onderzoek van het afgelopen
decennium dat gebruik maakt van vector-autoregressieve modellen was
niet in staat om een dergelijke daling van consumptie te repliceren.
Integendeel, het tegenovergestelde effect lijkt plaats te vinden: een stijging
van particuliere consumptie wanneer de overheidsuitgaven toenemen. Er
is dus een consumptie crowding-in puzzel in de literatuur over dynamische
algemene evenwichtsmodellen. Dit proefschrift analyseert hoe de bestaande
literatuur deze puzzel behandelt en stelt bovendien een nieuwe benadering
voor dit probleem voor.

Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreide literatuurstudie over alle aspecten
van deze dissertatie. De overige hoofdstukken worden gemotiveerd door de
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bestaande behandeling, zowel theoretisch als empirisch, van de relevante
onderwerpen in de literatuur te bespreken.

Hoofdstuk 3 biedt een systematische analyse van de effecten van de
overheidsuitgaven met behulp van grafieken. De reden voor de vermindering
van particuliere consumptie door overheidsuitgaven is het verbruik van
goederen door de overheid. Huishoudens kiezen hoeveel ze werken, en
daarmee bepalen zij de productie. Als de overheid meer verbruikt, zijn er
gewoonweg minder producten beschikbaar voor hun eigen verbruik. In de
loop van hun optimalisatie zullen ze hun verbruik van vrije tijd verminderen
en meer werken, waardoor de productie wordt verhoogd. Wanneer het
model prijsstarheid heeft, net als de Nieuw-Keynesiaanse modellen, kan
deze verhoging van de productie nog groter zijn. Echter, de consumptie
kan nooit stijgen in reactie op een schok in overheidsuitgaven, omdat de
daling van consumptie de oorspronkelijke reden voor de stijging van de
werktijd is.

Elk DGE-model dat een stijging van consumptie vertoont, heeft of een
extra verhoging van de productie groter dan de overheidsuitgaven nodig, f
moet een extra positief effect op de consumptie vraag hebben. Hoofdstuk 3
analyseert de bestaande literatuur, die consumptie crowding-in verklaart,
langs deze lijnen. Het stelt vast dat geen van de ingevoerde maatregelen
een voldoende stijging in consumptie verklaart. Voorts wordt een nieuwe
methode ter verklaring van crowding-in voorgesteld. Als overheidsuitgaven
een positief effect op de toekomstige consumptie hebben, dan wordt de
huidige consumptieve vraag verhoogd, met het gevolg dat consumptie stijgt.

In een standaard Nieuw-Keynesiaans model zijn de lange termijn
waarden van alle variabelen terug op hun oorspronkelijke steady-state
niveau. Er is geen blijvend effect van een schok. Echter, een endogeen
groeimodel, dat ook een DGE-model is, staat tijdelijk schokken om de
groei te benvloeden toe die daardoor leiden tot blijvende effecten op de
gemodelleerde variabelen. Aangezien het voorgestelde nieuwe mechanisme
voor consumptie crowding-in is gebaseerd op een dergelijke lange termijn
effect, combineert dit proefschrift een endogene groei en een Nieuw-
Keynesiaans model. Hoofdstuk 4 analyseert, met hulp van een basis
endogeen groeimodel, het effect van tijdelijke overheidsuitgaven voor groei
en dus voor lange termijn consumptie.
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Het hoofdstuk vindt vier primaire kanalen waarmee tijdelijke over-
heidsuitgaven besparingen van huishoudens veroorzaken. Het eerste
kanaal is het directe negatieve vermogenseffect, waardoor huishoudens
minder besparen. Tegengesteld aan dit effect is de toename van het
arbeidsaanbod, die in combinatie met productieve overheidsbestedingen
een directe verhoging in de productie mogelijk maakt en daardoor meer
middelen voor groei beschikbaar zijn. Bovendien verhogen deze twee
effecten ook de reële rentevoet, waardoor besparingen stijgen. Het vierde
kanaal is ontdekt bij de invoering van starre prijzen. Afwijkingen van de
productie van het flexibele prijsniveau evenals een hogere rele rente leiden
tot meer middelen voor groei.

Hoofdstuk 4 bevat ook een sectie die het gebruik van de Taylor-regel om
de rentevoet vast te stellen in een endogeen groeimodel bespreekt. Deze
sectie laat zien dat een Taylor-regel, gebruikt in een Nieuw-Keynesiaans
model, daadwerkelijk een productie gat parameter vereist om de nominale
rente aan te passen aan veranderingen in de natuurlijke reële rente. Zonder
deze parameter is de stabiliteit van inflatie niet gegarandeerd. Verder
wordt gesteld dat dit aspect de ogenschijnlijk bestaande aandacht op het
productie gat door centrale banken, die zogenaamd alleen aandacht aan
inflatie besteden, verklaren kan.

Hoofdstuk 5 laat zien dat het nieuwe mechanisme ter verklaring van
de stijging van consumptie werkt. In een nieuw-Keynesiaans model met
endogene groei, waar technologische vooruitgang voldoende afhangt van de
huidige productie, leidt de stimulering van de economie door de huidige
overheidsuitgaven tot een voldoende toekomstige stijging in consumptie,
zodat de huidige consumptie stijgt, dus crowding-in vindt plaats.

Daarnaast is het model in hoofdstuk 5 in staat om een aantal
andere relevante aspecten te verklaren. Het monetaire beleid heeft
gevolgen op de lange termijn, en een te sterke reactie tegen inflatie
bij een negatieve productiviteitsschok kan op lange termijn tot nadelige
effecten leiden. Een andere bevinding is de mogelijke aanwezigheid van
de spaarzaamheidsparadox. Terwijl men hogere investeringen en lange
termijn productie door hogere besparingen zou kunnen verwachten, is het
inderdaad mogelijk dat het aanvankelijke gebrek aan vraag de groei van
de productie zo sterk verlaagd, dat het door hogere besparingen, als deze
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niet zo duurzaam zijn, niet meer ingehaald wordt. Ten slotte laat het
hoofdstuk zien dat alle schokken een groter effect in aanwezigheid van
een liquiditeitsfaciliteit hebben wanneer er endogene groei in een Nieuw-
Keynesiaans model is.
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