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Αβστραχτ
Ιν τηισ παπερ, ωε χονστρυχτ α δψναmιχ στοχηαστιχ γενεραλ εθυιλιβ−
ριυm mοδελ ιν ορδερ το ινϖεστιγατε τηε ιmπαχτ οφ χρεδιτ σπρεαδ σηοχκσ
ον τηε Υ.Σ. βυσινεσσ χψχλε. Wε …νδ τηατ τηε σηοχκσ το τηε ινϖεστ−
mεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ ανδ τηε πρεφερενχε ωειγητσ ον χονσυmπτιον
ανδ λεισυρε αρε τηε mαιν σουρχεσ οφ ουτπυτ ‡υχτυατιον. Σηοχκσ το τηε
χρεδιτ σπρεαδ ανδ προδυχτιϖιτψ αρε τηε mαιν σουρχε οφ τηε ‡υχτυατιον
ιν τηε ινϖεστmεντ το ουτπυτ ρατιο. Χρεδιτ σπρεαδ σηοχκσ αλσο ηαδ α
σιγνι…χαντ ιmπαχτ ον τηε ουτπυτ δυρινγ τηε ρεχεντ …νανχιαλ χρισισ.
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Ιντροδυχτιον

Ιν τηισ παπερ, ωε χονστρυχτ α δψναmιχ στοχηαστιχ γενεραλ εθυιλιβριυm mοδελ
ιν ορδερ το ινϖεστιγατε τηε ιmπαχτ οφ χρεδιτ σπρεαδ σηοχκσ ον τηε Υ.Σ. βυσινεσσ
χψχλε. Wε …νδ τηατ εξογενουσ σηοχκσ το τηε χρεδιτ σπρεαδ αρε mαϕορ σουρχεσ
οφ τηε ‡υχτυατιον ιν τηε ινϖεστmεντ το ουτπυτ ρατιο ανδ αλσο ρεδυχεδ ουτπυτ
δυρινγ τηε ρεχεντ …νανχιαλ χρισισ.
Σεϖεραλ στυδιεσ ινϖεστιγατε τηε ρολε οφ χρεδιτ ρατε σπρεαδσ ον τηε Υ.Σ. βυσι−
νεσσ χψχλε. Γιλχηριστ, Ψανκοϖ ανδ Ζακραϕσεκ (2009) στυδιεσ τηε ινφορmατιον
χοντεντ οφ χορπορατε χρεδιτ σπρεαδ φορ mαχροεχονοmιχ αχτιϖιτψ. Τηεψ χον−
στρυχτ α χρεδιτ σπρεαδ πορτφολιο φροm σενιορ υνσεχυρεδ χορπορατε δεβτ τραδεδ
ιν τηε σεχονδαρψ mαρκετ οϖερ τηε 1990−2008 περιοδ ανδ ισσυεδ βψ αβουτ 900
Υ.Σ. νον …νανχιαλ χορπορατεσ. Τηειρ φαχτορ−αυγmεντεδ ϖεχτορ αυτο−ρεγρεσσιον
σηοωσ τηατ αν υναντιχιπατεδ ωορσενινγ οφ βυσινεσσ χρεδιτ χονδιτιονσ, ωηιχη
αρε ιδεντι…εδ τηρουγη τηε χορπορατε βονδ σπρεαδ, πρεδιχτσ συβσταντιαλ ανδ
λονγ−λαστινγ δεχλινεσ ιν εχονοmιχ αχτιϖιτψ. Τηεψ αργυε τηατ διστυρβανχεσ ιν
τηε χρεδιτ mαρκετ εξπλαιν α συβσταντιαλ φραχτιον οφ τηε ϖολατιλιτψ ιν τηε Υ.Σ.
εχονοmιχ αχτιϖιτψ δυρινγ 1990−2010.
Wε χονσιδερ ‡υχτυατιονσ ιν τηε χρεδιτ σπρεαδ ασ εξογενουσ σηοχκσ ανδ
ινϖεστιγατε τηειρ θυαντιτατιϖε ιmπαχτσ ον τηε Υ.Σ. εχονοmψ. Wε αλσο χον−
σιδερ σηοχκσ το γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε, τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ, ινϖεστmεντ
σπεχι…χ τεχηνολογψ ανδ πρεφερενχε ωειγητσ ον χονσυmπτιον ανδ λεισυρε ανδ
χοmπαρε τηειρ θυαντιτατιϖε ιmπορτανχε. Wε …νδ τηατ ινϖεστmεντ σπεχι…χ
τεχηνολογψ σηοχκσ ανδ πρεφερενχε σηοχκσ αρε τηε mαιν σουρχεσ οφ ουτπυτ ‡υχ−
τυατιον. Ον τηε οτηερ ηανδ, χρεδιτ σπρεαδ ανδ προδυχτιϖιτψ σηοχκσ αρε τηε
mαιν σουρχεσ οφ τηε ‡υχτυατιον ιν τηε ινϖεστmεντ ρατε. Ιν αδδιτιον, χρεδιτ
σπρεαδ σηοχκσ ηαδ α σιγνι…χαντ νεγατιϖε ιmπαχτ ον ουτπυτ δυρινγ τηε ρεχεντ
…νανχιαλ χρισισ.
Τηε ρεmαινδερ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Ιν σεχτιον 2, ωε
πρεσεντ τηε θυαρτερλψ βυσινεσσ χψχλε φεατυρεσ οφ τηε Υ.Σ. εχονοmψ. Ιν σεχτιον
3, ωε δεσχριβε τηε δψναmιχ στοχηαστιχ γενεραλ εθυιλιβριυm mοδελ ωε υσε το
αχχουντ φορ τηεσε φεατυρεσ. Ιν σεχτιον 4, ωε εξπλαιν τηε θυαντιτατιϖε mετηοδ
ωε αδοπτ ανδ πρεσεντ τηε θυαντιτατιϖε ρεσυλτσ. Σεχτιον 5 χονχλυδεσ τηε παπερ.
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Τηε Υ.Σ. Βυσινεσσ Χψχλε ανδ Χρεδιτ Σπρεαδσ

Φιγυρε 1α σηοωσ τηε θυαρτερλψ ‡υχτυατιονσ οφ λινεαρλψ δετρενδεδ κεψ mαχρο−
εχονοmιχ ϖαριαβλεσ ιν τηε Υ.Σ. οϖερ τηε 1980−2010 περιοδ. Ουτπυτ ισ δε…νεδ
ασ ΓDΠ πλυσ τηε ‡οω σερϖιχε γενερατεδ φροm ηουσεηολδ δυραβλε γοοδσ στοχκ.
Χονσυmπτιον ισ δε…νεδ ασ εξπενδιτυρεσ ον νον−δυραβλε γοοδσ ανδ σερϖιχεσ
πλυσ τηε ‡οω σερϖιχε φροm δυραβλε γοοδσ στοχκ ανδ γοϖερνmεντ χαπιταλ στοχκ.
Ινϖεστmεντ ισ δε…νεδ ασ τηε συm οφ γροσσ χαπιταλ φορmατιον ανδ εξπενδιτυρεσ
ον δυραβλε γοοδσ. Λαβορ στανδσ φορ τοταλ ηουρσ ωορκεδ δε…νεδ ασ τηε νυmβερ
οφ εmπλοψεδ τιmεσ ηουρσ ωορκεδ περ ωορκερ. Wε νορmαλιζε τηε ηουρσ ωορκεδ
περ ωορκερ ασ α φραχτιον οφ 14 ηουρσ περ δαψ ωηιχη ωε ασσυmε το βε τηε
mαξιmυm ποσσιβλε δαιλψ ωορκινγ ηουρσ. Τηε δεταιλεδ mετηοδ φορ δατα χον−
στρυχτιον ισ δεσχριβεδ ιν Οτσυ (2010). Χονσυmπτιον, λαβορ ανδ ινϖεστmεντ
αρε αλλ προχψχλιχαλ1 . Ινϖεστmεντ ισ mυχη mορε ϖολατιλε τηαν ουτπυτ, ωηιλε
χονσυmπτιον ανδ λαβορ αρε ασ ϖολατιλε ασ ουτπυτ2 .
Σινχε τηε χρεδιτ σπρεαδ ρεπρεσεντσ τηε βορροωινγ χοστ οφ τηε …ρm, ωε
χονϕεχτυρε τηατ τηισ ϖαριαβλε ισ αν ιmπορταντ δετερmιναντ οφ ινϖεστmεντ ανδ
ουτπυτ ‡υχτυατιονσ. Φιγυρε 1β πρεσεντσ ‡υχτυατιονσ οφ τηε ινϖεστmεντ ρατε
ανδ τηε χρεδιτ σπρεαδ αλονγ τηε βυσινεσσ χψχλε. Τηε ινϖεστmεντ ρατε ισ δε…νεδ
ασ τηε ρατιο οφ ινϖεστmεντ το ουτπυτ. Τηισ ϖαριαβλε ισ ηιγηλψ προχψχλιχαλ,
ωηιχη ισ οβϖιουσ γιϖεν τηε πρεϖιουσ οβσερϖατιονσ οφ ινϖεστmεντ ανδ ουτπυτ.
Τηε χρεδιτ σπρεαδ ισ δε…νεδ ασ τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε Βαα χορπορατε
βονδ ρατε ανδ τηε 3−mοντη τρεασυρψ βιλλ ρατε. Τηε δατα οφ τηε ιντερεστ ρατε ισ
οβταινεδ φροm τηε Φεδεραλ Ρεσερϖε Εχονοmιχ Dατα πυβλισηεδ βψ τηε Φεδεραλ
Ρεσερϖε Βανκ οφ Στ. Λουισ. Τηε χρεδιτ σπρεαδ ισ χουντερχψχλιχαλ, εσπεχιαλλψ
δυρινγ τηε παστ δεχαδε, ωηιχη ισ χονσιστεντ ωιτη τηε οβσερϖατιονσ οφ Γιλχηριστ
ετ αλ (2009) ανδ Γερβα, Χαγλαρ ανδ Χηαδηα (2011)3 . Τηισ ιmπλιεσ τηατ τηε
1

Τηε χορρελατιον χοε′χιεντσ βετωεεν ουτπυτ ανδ χονσυmπτιον, ινϖεστmεντ ανδ λαβορ
οϖερ τηε 1980−2010 περιοδ αρε 0.96, 0.96, ανδ 0.82 ρεσπεχτιϖελψ.
2
Τηε στανδαρδ δεϖιατιονσ οφ χονσυmπτιον, ινϖεστmεντ ανδ λαβορ ρελατιϖε το τηατ οφ
ουτπυτ αρε 1.07, 3.83, ανδ 1.02 ρεσπεχτιϖελψ. Τηε φαχτ τηατ χονσυmπτιον ισ mορε ϖολατιλε
τηαν ουτπυτ γοεσ αγαινστ τηε χονχεπτ οφ χονσυmπτιον σmοοτηινγ ανδ τηε οβσερϖατιον οφ
στανδαρδ ρεαλ βυσινεσσ χψχλε λιτερατυρε συχη ασ Χοολεψ ανδ Πρεσχοττ (1995). Τηισ φαχτ
δεπενδσ ον τηε δετρενδινγ mεασυρε; ωε υσε α χοmmον λινεαρ τρενδ φορ βοτη χονσυmπτιον
ανδ ουτπυτ ωηιλε στανδαρδ ρεαλ βυσινεσσ χψχλε λιτερατυρε υσεσ ΗΠ …λτερεδ δατα. Αφτερ ΗΠ
…λτερινγ ουρ δατα, τηε ρελατιϖε ϖολατιλιτψ οφ χονσυmπτιον το ουτπυτ ισ 0.63, ωηιχη ινδεεδ
ιmπλιεσ ηουσεηολδ χονσυmπτιον σmοοτηινγ ιν ρεαχτιον το ηιγη φρεθυενχψ ινχοmε σηοχκσ.
3
Τηε χορρελατιον χοε′χιεντ οφ ουτπυτ ανδ τηε χρεδιτ σπρεαδ ισ −0.27 οϖερ τηε εντιρε
περιοδ ανδ −0.69 αφτερ 2000. Γερβα ετ αλ (2011) χον…ρm τηατ τηισ φεατυρε ισ ροβυστ αχροσσ

3

mαιν δριϖερ οφ χρεδιτ σπρεαδσ ωασ σηοχκσ το τηε συππλψ οφ χρεδιτ ρατηερ τηαν
σηοχκσ το τηε δεmανδ φορ χρεδιτ. Ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον, ωε δεϖελοπ α σιmπλε
mοδελ τηατ χαν θυαντιφψ τηισ ε¤εχτ.

3

Μοδελ

Τηε mοδελ χονσιστσ οφ α ρεπρεσεντατιϖε ηουσεηολδ, …ρm, …νανχιαλ ιντερmεδιαρψ
ανδ γοϖερνmεντ. Τηε ηουσεηολδ πυρχηασεσ ρισκ φρεε ασσετσ φροm τηε …νανχιαλ
ιντερmεδιαρψ. Τηε …νανχιαλ ιντερmεδιαρψ ινϖεστσ ιν γοϖερνmεντ βονδσ ανδ
λενδινγ το τηε …ρm. Τηε …ρm βορροωσ φροm τηε …νανχιαλ ιντερmεδιαρψ ιν
ορδερ το πυρχηασε χαπιταλ γοοδσ.

3.1

Ηουσεηολδ

Τηε ηουσεηολδ mαξιmιζεσ ιτσ δισχουντεδ λιφετιmε υτιλιτψ ωηιχη δεπενδσ ον
χονσυmπτιον, λεισυρε ανδ πρεφερενχε σηοχκσ:
Ξ
τ
mαξ Ετ
υ(χτ ; λτ ; τ ):
τ

Φορ σιmπλιχιτψ ωε δε…νε τηε περιοδιχαλ πρεφερενχε φυνχτιον ασ
υ(χτ ; λτ ;

τ)

=

τ

λογ χτ + (1

τ ) λογ(1

λτ )

ωηερε χ ισ χονσυmπτιον, λ ισ νορmαλιζεδ λαβορ ινπυτ, ανδ
πρεφερενχε ωειγητ ον χονσυmπτιον ρελατιϖε το λεισυρε, 1 λ.
Τηε ηουσεηολδ φαχεσ τηε φολλοωινγ βυδγετ χονστραιντ
ωτ λτ + ατ +

τ

+

φ
τ

= χτ +

ατ+1
+
Ρτ

τ:

τ

ισ τηε ϖαριαβλε

(1)

Τηατ ισ, ιτ υσεσ τηε λαβορ ινχοmε ωτ λτ , ρετυρν ον τηε νον−στατε−χοντινγεντ ασσετ
ατ , διϖιδενδ ινχοmε τ ανδ φτ , ιν ορδερ το πυρχηασε χονσυmπτιον γοοδσ ανδ
νον−στατε−χοντινγεντ ασσετσ τηατ mατυρε νεξτ περιοδ ωιτη α δισχουντ ρατε οφ
Ρτ ανδ το παψ λυmπ−συm ταξεσ τ . Αλλ ϖαριαβλεσ αρε δετρενδεδ βψ ποπυλατιον
γροωτη ανδ λαβορ αυγmεντινγ τεχηνολογψ γροωτη ωηερε αδϕυστσ φορ τηισ
γροωτη τρενδ ωηιχη ωε ασσυmε ασ χονσταντ.
ϖαριουσ mεασυρεσ οφ χρεδιτ σπρεαδσ.
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3.2

Φιρm

Τηε …ρm mαξιmιζεσ τηε δισχουντεδ πρεσεντ ϖαλυε οφ προ…τσ
mαξ Ετ

ΞΨ 1
Ρτ
τ
τ

τ

τ:
1

Τηε προ…τσ αρε δε…νεδ ασ ουτπυτ ψτ ανδ δισχουντεδ χορπορατε δεβτ δτ+1 mινυσ
λαβορ, ινϖεστmεντ ανδ βορροωινγ χοστ:
τ

= ψτ

ωτ λτ

ξτ +

δτ+1
ΡτΛ

δτ ;

(2)

ωηερε ΡτΛ ισ τηε δισχουντ ρατε οφ τηε χορπορατε δεβτ τηε …ρm φαχεσ.
Ουτπυτ ισ δε…νεδ βψ α Χοββ−Dουγλασ προδυχτιον φυνχτιον
ψτ = ζτ κτ λτ1

(3)

ωηερε ζτ ισ τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ ανδ κτ ισ τηε χαπιταλ στοχκ ωηιχη αχχυ−
mυλατεσ αχχορδινγ το τηε χαπιταλ λαω οφ mοτιον
κτ+1 =

τ ξτ

+ (1

)κτ :

(4)

Τηε ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ σηοχκ τ ρεπρεσεντσ τηε ε′χιενχψ ιν αχ−
χυmυλατινγ χαπιταλ στοχκ ασ ιν Γρεενωοοδ, Ηερχοωιτζ ανδ Ηυ¤mαν (1988).
Ιν τηισ mοδελ, τηε …ρm ωιλλ ρεσορτ το χοστλψ βορροωινγ φροm τηε …νανχιαλ
ιντερmεδιαρψ δυε το α βαλανχε σηεετ χονστραιντ
κτ+1 =

δτ+1
:
ΡτΛ

(5)

Τηε χρεδιτ σπρεαδ πλαψσ α κεψ ρολε ιν ουρ mοδελ τηρουγη τηισ βαλανχε σηεετ
χονστραιντ (5). Χονσιδερ τ ασ τηε Λαγρανγιαν mυλτιπλιερ φορ τηισ χονστραιντ
ιν τηε …ρm’σ mαξιmιζατιον προβλεm, ωηιχη ρεπρεσεντσ τηε τιγητνεσσ οφ τηε
βαλανχε σηεετ. Φορ χονϖενιενχε, δε…νε τ = 1 + τ . Τηεν τηε …ρστ ορδερ
χονδιτιον φορ χορπορατε δεβτ ισ
τ

=

ΡτΛ
:
Ρτ

(6)

Φορ σιmπλιχιτψ, ωε ασσυmε τ ασ εξογενουσ. Α ηιγη χρεδιτ σπρεαδ σηοχκ τ
ρε‡εχτσ α τιγητ βορροωινγ χονδιτιον, ωηιχη λιmιτσ χορπορατε βορροωινγ ανδ
5

τηυσ ινϖεστmεντ4 . Αλτηουγη ωε δο νοτ mοδελ τηε σουρχε οφ τηε σηοχκσ το τ ,
ωε χονσιδερ τηεσε ασ σηοχκσ το τηε συππλψ οφ χρεδιτ. Φορ ινστανχε, σηοχκσ το
τηε …νανχιαλ ιντερmεδιαρψ’σ βαλανχε σηεετ ορ σηοχκσ το τηε mονιτορινγ χοστ
φορ λενδερσ χουλδ βε ποσσιβλε χανδιδατεσ.

3.3

Φινανχιαλ Ιντερmεδιαρψ

Τηε ρισκ−νευτραλ …νανχιαλ ιντερmεδιαρψ mαξιmιζεσ τηε πρεσεντ ϖαλυε οφ ιτσ
προ…τσ φτ
ΞΨ 1 φ
mαξ Ετ
Ρτ 1 τ
τ
τ
Τηε προ…τσ αρε δε…νεδ ασ
φ
τ

=

ατ+1
Ρτ

βτ+1
Ρτ

δτ+1
ΡτΛ

(ατ

βτ ) + δ τ :

(7)

Τηε …νανχιαλ ιντερmεδιαρψ εαρνσ προ…τσ ον αϖεραγε ασ λονγ ασ ΡΛ > Ρ. Φορ
σιmπλιχιτψ, ωε ασσυmε τηατ αλλ εαρνεδ προ…τσ βψ τηε …νανχιαλ ιντερmεδιαρψ
Λ
ισ ρεβατεδ το τηε ηουσεηολδ. Α ποσιτιϖε χρεδιτ σπρεαδ ΡΡ ιmπλιεσ τηατ τηε
…νανχιαλ ιντερmεδιαρψ ισ ινχορπορατινγ τηε …ρm δεφαυλτ ρισκ ιν τηειρ προ…τ
mαξιmιζατιον προβλεm. Φορ σιmπλιχιτψ, ωε δο νοτ mοδελ …ρm δεφαυλτ ιν τηε
εθυιλιβριυm. Νονετηελεσσ, ωε βελιεϖε τηατ ασσυmινγ δεφαυλτ ιν τηε εθυιλιβριυm
ωιλλ νοτ α¤εχτ τηε mαιν ρεσυλτσ.

3.4

Γοϖερνmεντ

Τηε γοϖερνmεντ βυδγετ χονστραιντ
βτ+1
βτ
(8)
Ρτ
στατεσ τηατ αδδιτιοναλ γοϖερνmεντ σπενδινγ ισ παιδ ειτηερ βψ λυmπ−συm ταξεσ
φροm τηε ηουσεηολδ, ορ βψ αδδιτιοναλ ισσυανχε οφ γοϖερνmεντ βονδσ βτ+1 .
Χοmβινινγ τηε γοϖερνmεντ βυδγετ χονστραιντ (8) ωιτη τηε ηουσεηολδ βυδ−
γετ χονστραιντ (1), …ρm’σ προ…τ (2) ανδ τηε …νανχιαλ ιντερmεδιαρψ’σ προ…τ (7),
ωε γετ τηε ρεσουρχε χονστραιντ
γτ =

τ

+

ψτ = χτ + ξτ + γ τ :
4

(9)

Φορ ινστανχε Βερνανκε, Γερτλερ ανδ Γιλχηριστ (1999) ιντροδυχε τηε …νανχιαλ αχχελερατορ
ε¤εχτ οφ ενδογενουσ χρεδιτ σπρεαδσ βασεδ ον α χοστλψ στατε ϖερι…χατιον φεατυρε οφ …νανχιαλ
χοντραχτσ.
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3.5

Εθυιλιβριυm

Τηε εθυιλιβριυm ισ α σετ οφ θυαντιτιεσ ανδ πριχεσ συχη τηατ (ι) τηε ηουσεηολδ
οπτιmιζεσ, (ιι) τηε …ρm οπτιmιζεσ (ιιι) τηε …νανχιαλ ιντερmεδιαρψ οπτιmιζεσ
(ιϖ) τηε γοϖερνmεντ βυδγετ χονστραιντ (8) ηολδσ (ϖ) τηε ρεσουρχε χονστραιντ
(9) ηολδσ: ανδ (ϖι) τηε εξογενουσ στατε ϖαριαβλεσ φολλοω αν ΑΡ1 προχεσσ
σετ = Π σγ
τ 1 + ∀ τ ; ∀τ

Ν (0; ς )

(10)

ωηερε στ = φ τ ; γτ ; ζτ ; τ ; τ γ, ∀τ = φ∀ τ ; ∀γτ ; ∀ζτ ; ∀ τ ; ∀ τ γ, ανδ σετ = λν στ λν σ.
Τηε σετ οφ εθυιλιβριυm χονδιτιονσ αρε; τηε λαβορ …ρστ ορδερ χονδιτιον
1

χτ

τ
τ

1

λτ

= (1

ψτ
) ;
λτ

(11)

;

(12)

τηε ηουσεηολδ ασσετ Ευλερ εθυατιον
1
= β Ετ
χ τ Ρτ
τ

ωηερε β = , τηε χαπιταλ Ευλερ εθυατιον
τ

1+

1

τ

=

1
Ετ
Ρτ

τ+1

χτ+1

ψτ+1
1
+
(1
κτ+1
τ+1

) ;

(13)

τηε προδυχτιον φυνχτιον (3), τηε χαπιταλ λαω οφ mοτιον (4), τηε χρεδιτ σπρεαδ
(6) ανδ τηε ρεσουρχε χονστραιντ (9).

4
4.1

Θυαντιτατιϖε Αναλψσισ
Χαλιβρατιον

Στρυχτυραλ παραmετερσ αρε χαλιβρατεδ το mατχη τηε Υ.Σ. δατα οϖερ τηε 1980−
2010 περιοδ. Τηε χαλιβρατεδ παραmετερ ϖαλυεσ αρε λιστεδ ιν Ταβλε 1 αλονγ ωιτη
τηε δατα ταργετσ.
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Ταβλε 1. Παραmετερ ςαλυεσ
Χαλιβρατιον
Dατα
0.3711
1.0069
Λ
0.0101 Ρ =Ρ 1.0101
0.2027 ψ=κ
0.0764
λ
0.2010
0.0032
χ=ψ
0.6354
Ρ 1.0080
0.2231
ΡΛ 1.0182 ξ=ψ
β 0.9920

Τηε ινχοmε σηαρε οφ χαπιταλ ισ δε…νεδ ασ τηε χαπιταλ ινχοmε διϖιδεδ
βψ ουτπυτ. Τηε ιmπυτεδ σερϖιχε ‡οω φροm δυραβλε γοοδσ ισ αδδεδ το τηε
ρεπορτεδ χαπιταλ ινχοmε. Ουτπυτ ισ αλσο αδϕυστεδ φορ τηε ιmπυτεδ σερϖιχε
‡οωσ ασ δισχυσσεδ αβοϖε. Wε υσε τηε θυαρτερλψ αϖεραγε ουτπυτ γροωτη ρατε
ασ τηε γροωτη τρενδ . Τηε χαπιταλ δεπρεχιατιον ρατε ισ χαλιβρατεδ φροm τηε
χαπιταλ λαω οφ mοτιον εθυατιον
ξψ
=1
+
;
ψκ
γιϖεν τηε ινϖεστmεντ−ουτπυτ ρατιο ανδ ουτπυτ−χαπιταλ ρατιο ωηερε ωε ασσυmε
τηατ τηε ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ ισ εθυαλ το υνιτψ ιν τηε στεαδψ
στατε. Τηε αϖεραγε πρεφερενχε ωειγητ
ισ χαλιβρατεδ φροm τηε ηουσεηολδ
ιντρατεmποραλ …ρστ ορδερ χονδιτιον
1
ψ1 λ
= (1
)
;
χ λ
γιϖεν τηε χονσυmπτιον−ουτπυτ ρατιο ανδ λαβορ. Τηε στεαδψ στατε χρεδιτ σπρεαδ
σηοχκ ισ χοmπυτεδ φροm τηε χρεδιτ σπρεαδ εθυατιον
1 ΡΛ
;
Ρ
γιϖεν τηε στεαδψ στατε χρεδιτ σπρεαδ. Τηε στεαδψ στατε ρισκ φρεε ιντερεστ ρατε
ισ χαλιβρατεδ φροm τηε χαπιταλ Ευλερ εθυατιον
=

Ρ=

ψ
κ
1

+
+

1

:
1

Τηε συβϕεχτιϖε δισχουντ ρατε β ισ χαλιβρατεδ φροm τηε ηουσεηολδ ασσετ Ευλερ
εθυατιον
β = 1:
Ρ
8

4.2

Εστιmατιον οφ τηε Στοχηαστιχ Προχεσσ

Τηε στοχηαστιχ προχεσσ οφ τηε εξογενουσ στατε ϖαριαβλεσ ισ εστιmατεδ βψ τηε
mαξιmυm λικελιηοοδ mετηοδ υσινγ τηε Dψναρε σοφτωαρε ιντροδυχεδ ιν Αδ−
ϕεmιαν, Βαστανι, ϑυιλλαρδ, Μιηουβι, Περενδια, Ραττο, ανδ ςιλλεmοτ (2011).
Wε υσε τηε δατα οφ ουτπυτ, χονσυmπτιον, λαβορ, ινϖεστmεντ ανδ χρεδιτ σπρεαδ
ασ οβσερϖαβλε ϖαριαβλεσ ιν ορδερ το εστιmατε τηε λαγ mατριξ Π ανδ τηε ϖαριανχε
χοϖαριανχε mατριξ ς ιν τηε στοχηαστιχ προχεσσ (10). Τηε εστιmατιον ρεσυλτσ
αρε λιστεδ ιν Ταβλε 2.
Τηε mαιν ρεασον ωηψ ωε χονδυχτ α mαξιmυm λικελιηοοδ εστιmατιον ισ
βεχαυσε σοmε εξογενουσ στατε ϖαριαβλεσ αρε λατεντ ϖαριαβλεσ5 . Φορ ινστανχε,
ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ τ ισ χοmπυτεδ φροm τηε χαπιταλ Ευλερ εθυατιον
(4) ωηερε τηε ριγητ ηανδ σιδε ϖαριαβλεσ αρε νοτ οβσερϖαβλε βεχαυσε οφ τηε
εξπεχτατιον οπερατορ. Χαπιταλ στοχκ ισ α λατεντ ϖαριαβλε ασ ωελλ σινχε τηε
χαπιταλ λαω οφ mοτιον (4) δεπενδσ ον τηε λατεντ ϖαριαβλε τ . Τηισ mεανσ τηατ
προδυχτιϖιτψ ισ αλσο α λατεντ ϖαριαβλε σινχε ιτ ισ χοmπυτεδ ασ α ρεσιδυαλ φροm
τηε προδυχτιον φυνχτιον (3). Ηενχε, ωε υσε τηε mαξιmυm λικελιηοοδ mετηοδ
το εστιmατε τηε στοχηαστιχ προχεσσ. Φορ σιmπλιχιτψ, ωε ασσυmε τηατ τηε λαγ
mατριξ Π ανδ τηε ϖαριανχε χοϖαριανχε mατριξ ς αρε διαγοναλ.
Τηε εστιmατεδ ϖαλυεσ αρε ασ φολλοωσ.

4.3

Π =

0:454
0
0
0
0
0
0:980
0
0
0
0
0
0:998
0
0
0
0
0
0:992
0
0
0
0
0
0:987

ς

0:007
0
0
0
0
0
0:412
0
0
0
0
0
0:110
0
0
0
0
0
0:032
0
0
0
0
0
0:026

=

0:001:

Ιmπυλσε Ρεσπονσεσ

Ιν ορδερ το υνδερστανδ τηε χηαννελσ τηρουγη ωηιχη εαχη σηοχκσ οπερατε, ιτ
ισ υσεφυλ το ασσεσσ τηε ιmπυλσε ρεσπονσεσ οφ τηε κεψ ενδογενουσ ϖαριαβλεσ το
5

Wε υσε τηε mαξιmυm λικελιηοοδ εστιmατιον χοδε βυιλτ ιν τηε δψναρε προγραm.
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σηοχκσ. Ιν …γυρεσ 2α−ε ωε πρεσεντ τηε ιmπυλσε ρεσπονσεσ οφ ουτπυτ, χονσυmπ−
τιον, ινϖεστmεντ, ανδ λαβορ το α ονε περχεντ ινχρεασε ιν χρεδιτ σπρεαδ, γοϖ−
ερνmεντ, προδυχτιϖιτψ, ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ ανδ πρεφερενχε σηοχκσ.
Φιγυρε 2α σηοωσ τηε ιmπυλσε ρεσπονσε το α 1 περχεντ ινχρεασε τηε χρεδιτ
σπρεαδ . Αν ινχρεασε ιν τηε χρεδιτ πρεmιυm ινχρεασεσ τηε χοστ οφ ινϖεστmεντ
σο ινϖεστmεντ ωιλλ φαλλ. Τηε ρεδυχτιον οφ τηε ρελατιϖε πριχε οφ χονσυmπτιον το
ινϖεστmεντ χρεατεσ α ποσιτιϖε ινχοmε ε¤εχτ ον τηε χονσυmερ. Βοτη χονσυmπ−
τιον ανδ λεισυρε ινχρεασεσ ωηιχη λεαδσ το α φαλλ ιν λαβορ ανδ ουτπυτ6 .
Φιγυρε 2β σηοω τηε ιmπυλσε ρεσπονσεσ το α 1 περχεντ ινχρεασε τηε γοϖ−
ερνmεντ εξπενδιτυρε γ. Τηε ινχρεασε ιν γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε ρεδυχεσ
τηε ηουσεηολδ’σ δισποσαβλε ινχοmε ανδ ηενχε χρεατεσ α νεγατιϖε ινχοmε εφ−
φεχτ. Τηισ λεαδσ το α ρεδυχτιον ιν χονσυmπτιον ανδ λεισυρε. Τηε ρεδυχτιον ιν
λεισυρε χαυσεσ αν ινχρεασε ιν λαβορ ανδ ουτπυτ. Ονε χουντερ−ιντυιτιϖε ρεσυλτ
ισ τηατ ινϖεστmεντ ρισεσ ιν ρεσπονσε το αν ινχρεασε ιν γοϖερνmεντ εξπενδι−
τυρε. Τηισ ρεσυλτ δεπενδσ ον τηε περσιστενχε οφ τηε γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε
σηοχκ. Λαβορ συππλψ ρισεσ mορε ανδ ρεmαινσ ηιγη ιν ρεσπονσε το αν ινχρεασε
ιν γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε ωηεν τηε περσιστενχε ισ ηιγηερ δυε το α στρονγερ
ινχοmε ε¤εχτ. Τηε ρισε ιν φυτυρε λαβορ συππλψ ινχρεασεσ τηε εξπεχτεδ mαργιναλ
προδυχτ οφ χαπιταλ, ωηιχη ενχουραγεσ ινϖεστmεντ. Wιτη τηε εστιmατεδ περ−
σιστενχε, 0.98, τηισ ε¤εχτ δοmινατεσ τηε χροωδινγ ουτ ε¤εχτ. Wιτη α σλιγητλψ
λοωερ περσιστενχε παραmετερ συχη ασ 0.95, τηε χροωδινγ ουτ ε¤εχτ δοmινατεσ
σο τηατ ινϖεστmεντ φαλλσ ιν ρεσπονσε το γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε.
Φιγυρε 2χ σηοωσ τηε ιmπυλσε ρεσπονσε το α 1 περχεντ ινχρεασε ιν προδυχ−
τιϖιτψ ζ. Τηε ιmπυλσεσ σηοω τηατ τηισ σηοχκ χλεαρλψ βοοστσ mοστ οφ ϖαριαβλεσ,
ασ φουνδ ιν α στανδαρδ Ρεαλ Βυσινεσσ Χψχλε λιτερατυρε. Προδυχτιϖιτψ διρεχτλψ
ινχρεασεσ ουτπυτ. Ιν αδδιτιον, ιτ στιmυλατεσ λαβορ δεmανδ δυε το τηε ινχρεασε
ιν τηε mαργιναλ προδυχτ οφ λαβορ. Χονσυmπτιον ινχρεασεσ δυε το τηε ινχρεασε
ιν ινχοmε ανδ τηε συβστιτυτιον φροm λεισυρε το χονσυmπτιον. Ινϖεστmεντ ιν−
χρεασεσ ασ ηουσεηολδσ πρεφερ το σmοοτη χονσυmπτιον οϖερ τιmε βψ σαϖινγ παρτ
οφ τηε ινχρεασεδ ινχοmε.
Φιγυρε 2δ σηοωσ τηε ιmπυλσε ρεσπονσε το α 1 περχεντ ινχρεασε ιν τηε
ινϖεστmεντ−σπεχι…χ τεχηνολογψ . Τηισ σηοχκ ρεδυχεσ τηε ε¤εχτιϖε πριχε οφ
ινϖεστmεντ γοοδσ ρελατιϖε το χονσυmπτιον γοοδσ ωηιχη λεαδσ το αν ινχρεασε
ιν ινϖεστmεντ. Τηε ινχρεασε ιν τηε ρελατιϖε πριχε οφ χονσυmπτιον γοοδσ χρε−
6
Ιτ τυρνσ ουτ τηατ τηε λενδινγ ρατε δοεσ νοτ ρεσπονδ mυχη το τηε χρεδιτ σπρεαδ σηοχκ.
Τηισ ιmπλιεσ τηατ τηε δεποσιτ ρατε αβσορβσ αλλ οφ ιτσ ιmπαχτ. Νοτε τηατ τηε ινϖερσε οφ τηε
δεποσιτ ρατε ισ τηε δισχουντ φαχτορ οφ τηε …ρm’σ φυτυρε προ…τσ. Τηερεφορε, α δροπ ιν τηε
δεποσιτ ρατε ινχρεασεσ τηε ε¤εχτιϖε χοστ οφ ινϖεστmεντ.
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ατεσ α νεγατιϖε ινχοmε ε¤εχτ ον τηε χονσυmερ ωηιχη λεαδσ το α δεχρεασε ιν
χονσυmπτιον ανδ λεισυρε. Τηισ λεαδσ το α ρισε ιν λαβορ ανδ ουτπυτ.
Φιγυρε 2ε σηοωσ τηε ιmπυλσε ρεσπονσε το α 1 περχεντ ινχρεασε ιν πρεφερενχε
ωειγητ . Τηισ σηοχκ ινχρεασεσ τηε ηουσεηολδσ συβϕεχτιϖε ϖαλυε οφ χονσυmπ−
τιον ρελατιϖε το λεισυρε. Τηερεφορε χονσυmπτιον ανδ λαβορ βοτη ινχρεασεσ.
Ουτπυτ ινχρεασεσ ασ α ρεσυλτ οφ τηε ινχρεασεσ ιν λαβορ. Ινϖεστmεντ ινχρεασεσ
ασ ηουσεηολδσ πρεφερ το σmοοτη χονσυmπτιον οϖερ τιmε βψ σαϖινγ παρτ οφ τηε
ινχρεασεδ ινχοmε.

4.4

Σιmυλατιον

Ονχε αλλ οφ τηε παραmετερ ϖαλυεσ αρε σπεχι…εδ, ωε χαν χοmπυτε τηε σηοχκσ
ανδ υσε τηεm φορ σιmυλατιον. Τηε σιmυλατιον mετηοδ φολλοωσ τηε βυσινεσσ
χψχλε αχχουντινγ προχεδυρε οφ Χηαρι, Κεηοε ανδ ΜχΓρατταν (2007). Φιρστ,
ωε σολϖε φορ τηε λινεαρ δεχισιον ρυλεσ υσινγ τηε Dψναρε προγραm. Τηεν ωε
υσε τηε λινεαρ δεχισιον ρυλεσ ανδ δατα οφ τηε οβσερϖαβλε ϖαριαβλεσ ουτπυτ,
χονσυmπτιον, ινϖεστmεντ, λαβορ ανδ χρεδιτ σπρεαδσ ιν ορδερ το χοmπυτε τηε
σηοχκσ το τηε εξογενουσ ϖαριαβλεσ. Φιναλλψ, ωε πλυγ τηε σηοχκσ ιντο τηε mοδελ
ανδ ινϖεστιγατε τηε θυαντιτατιϖε ιmπαχτσ οφ εαχη σηοχκ ον τηε ενδογενουσ
ϖαριαβλεσ.
Φιγυρε 3 σηοωσ τηε ‡υχτυατιον οφ τηε χοmπυτεδ εξογενουσ στατε ϖαριαβλεσ
ανδ ουτπυτ. Ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ mοϖεσ τογετηερ θυιτε χλοσελψ ωιτη
ουτπυτ. Συρπρισινγλψ, προδυχτιϖιτψ ισ λεσσ χορρελατεδ ωιτη ουτπυτ τηαν ινϖεστ−
mεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ. Τηε mαιν ρεασον ωηψ ουρ προδυχτιϖιτψ σεριεσ ισ λεσσ
χορρελατεδ ωιτη ουτπυτ τηαν ιν στυδιεσ συχη ασ Χηαρι, Κεηοε ανδ ΜχΓρατταν
(2007) ισ βεχαυσε ουρ χαπιταλ στοχκ σεριεσ ισ α¤εχτεδ βψ τηε ινϖεστmεντ σπεχι…χ
τεχηνολογψ σηοχκσ τηατ ισ νοτ πρεσεντ ιν τηειρ mοδελ7 . Τηε γοϖερνmεντ εξ−
πενδιτυρε ισ mυχη mορε ϖολατιλε τηαν οτηερ εξογενουσ ϖαριαβλεσ8 . Τηε χρεδιτ
σπρεαδ ισ mυχη λεσσ ϖολατιλε τηαν οτηερ εξογενουσ ϖαριαβλεσ ανδ ισ χουντερ−
χψχλιχαλ ασ δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον. Τηε κεψ θυεστιον ισ, ηοω mυχη
δο τηεσε σηοχκσ α¤εχτ τηε ενδογενουσ ϖαριαβλεσ.
Φιγυρε 4α σηοωσ τηε ρεσυλτσ οφ πλυγγινγ εαχη σεριεσ οφ σηοχκσ ονε βψ ονε
7

Χαπιταλ στοχκ ισ τρεατεδ ασ α λατεντ ϖαριαβλε ιν βοτη mοδελσ. Ιν ουρ mοδελ, α προχψχλιχαλ
ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ σηοχκ ωιλλ χαυσε α προχψχλιχαλ ‡υχτυατιον ιν χαπιταλ στοχκ.
Τηισ ρεδυχεσ τηε προχψχλιχαλιτψ οφ τηε mεασυρεδ προδυχτιϖιτψ σηοχκσ.
8
Τηε mαιν ρεασον οφ τηισ ισ βεχαυσε ωε ινχλυδεδ τραδε βαλανχε ιν γοϖερνmεντ εξπενδι−
τυρε φολλοωινγ Χηαρι, Κεηοε ανδ ΜχΓρατταν (2007). Ιτ τυρνσ ουτ τηατ τηισ ϖαριαβλε ισ νοτ
ιmποραντ ιν αχχουντινγ φορ τηε Υ.Σ. βυσινεσσ χψχλεσ σο ωε ωιλλ νοτ mακε φυρτηερ αδϕυστmεντ.
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ιντο τηε δεχισιον ρυλε οφ ουτπυτ. Τηε ‡υχτυατιον οφ ουτπυτ ισ mαινλψ αχ−
χουντεδ φορ βψ τηε ‡υχτυατιον οφ πρεφερενχε ανδ ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολ−
ογψ σηοχκσ. Χρεδιτ σπρεαδ σηοχκσ αλσο αχχουντ φορ παρτ οφ τηε ‡υχτυατιονσ ιν
ουτπυτ εσπεχιαλλψ δυρινγ τηε ρεχεντ …νανχιαλ χρισισ. Προδυχτιϖιτψ ανδ γοϖερν−
mεντ εξπενδιτυρε σηοχκσ αρε λεσσ ιmπορταντ ιν αχχουντινγ φορ τηε ‡υχτυατιον
ιν ουτπυτ.
Ουρ ρεσυλτσ τηατ διστορτιονσ ιν τηε λαβορ mαρκετ αρε ιmπορταντ ιν αχχουντ−
ινγ φορ τηε Υ.Σ. βυσινεσσ χψχλεσ αρε χονσιστεντ ωιτη τηε ρεσυλτ οφ Χηαρι ετ αλ
(2007). Πρεφερενχε σηοχκσ ιν ουρ mοδελ αρε οβσερϖατιοναλλψ εθυιϖαλεντ το τηε
λαβορ mαρκετ διστορτιονσ ιν τηειρ mοδελ τηατ αρε χοmπυτεδ φροm τηε ιντρατεm−
ποραλ …ρστ ορδερ χονδιτιον9 . Ον τηε οτηερ ηανδ, ουρ ρεσυλτσ τηατ ινϖεστmεντ
σπεχι…χ τεχηνολογψ σηοχκσ αρε ιmπορταντ σεεmσ ινχονσιστεντ ωιτη τηειρ ρεσυλτσ
τηατ διστορτιονσ ιν τηε ινϖεστmεντ mαρκετ ηαϖε λιττλε ιmπαχτ ον τηε Υ.Σ. βυσι−
νεσσ χψχλεσ. Τηισ ισ νοτ τηε χασε. Βοτη ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ σηοχκσ
ιν ουρ mοδελ ανδ ινϖεστmεντ mαρκετ διστορτιονσ ιν τηειρ mοδελ αρε χοmπυτεδ
φροm τηε χαπιταλ Ευλερ εθυατιον. Ηοωεϖερ, τηε φορmερ αλσο α¤εχτσ τηε χαπιταλ
λαω οφ mοτιον (4) ωηιλε τηε λατερ δοεσ νοτ. Wηεν α ποσιτιϖε ινϖεστmεντ σπε−
χι…χ τεχηνολογψ σηοχκ ηιτσ τηε εχονοmψ, τηισ ινχρεασεσ φυτυρε χαπιταλ στοχκ
γιϖεν τηε οβσερϖεδ λεϖελ οφ ινϖεστmεντ. Τηερεφορε, ιτ διρεχτλψ α¤εχτσ φυτυρε
ουτπυτ, ωηιχη ισ α χηαννελ νοτ πρεσεντ ιν Χηαρι ετ αλ (2007). Ιν αδδιτιον, τηε
α¤εχτ οφ ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ σηοχκσ ον χαπιταλ στοχκ δραmατιχαλλψ
ρεδυχεσ τηε ιmπορτανχε οφ προδυχτιϖιτψ σηοχκσ.
Φιγυρε 4β σηοωσ τηε σιmυλατιον ρεσυλτσ φορ τηε ινϖεστmεντ ρατε. Ουρ ρε−
συλτσ σηοω τηατ προδυχτιϖιτψ ανδ χρεδιτ σπρεαδ σηοχκσ αρε ιmπορταντ ιν αχ−
χουντινγ φορ τηε ‡υχτυατιον ιν τηε ινϖεστmεντ ρατε. Σινχε τηε ινϖεστmεντ
ρατε ισ αναλογουσ το τηε νατιοναλ σαϖινγσ ρατε ιν α χλοσεδ εχονοmψ, ουρ ρεσυλτ
τηατ προδυχτιϖιτψ ισ ιmπορταντ ιν αχχουντινγ φορ τηε ‡υχτυατιον ιν τηε Υ.Σ.
ινϖεστmεντ ρατε ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ρεσυλτσ οφ Χηεν, Ιmροηορογλυ ανδ Ιm−
ροηορογλυ (2006)10 . Χρεδιτ σπρεαδ ισ εσπεχιαλλψ ιmπορταντ ιν αχχουντινγ φορ
9

Πρεφερενχε σηοχκσ αλσο αππεαρ ιν τηε ηουσεηολδ ιντερτεmποραλ …ρστ ορδερ χονδιτιον. Ιν
ορδερ το βε χοmπλετελψ οβσερϖατιοναλλψ εθυιϖαλεντ, τηε πρεφερενχε σηοχκσ mυστ βε περmα−
νεντ.
10
Λιτερτυρε ον σαϖινγσ ρατεσ υσυαλλψ δε…νε νατιοναλ σαϖινγσ ρατε ασ τηε νετ ινϖεστmεντ
το νετ νατιοναλ προδυχτ ρατιο
ξτ
κτ
;
ψτ
κτ
ρατηερ τηαν τηε ινϖεστmεντ το ουτπυτ ρατιο. Wε ρεαχη το α σιmιλαρ ρεσυλτ ρεγαρδλεσσ οφ τηισ
δι¤ερενχε ιν σαϖινγσ ανδ ινϖεστmεντ ρατεσ.
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τηε ινϖεστmεντ χολλαπσε δυρινγ τηε ρεχεντ …νανχιαλ χρισισ.

5

Χονχλυσιον

Ιν τηισ παπερ, ωε χονστρυχτεδ α δψναmιχ στοχηαστιχ γενεραλ εθυιλιβριυm mοδελ
ωιτη χρεδιτ σπρεαδ, γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε, προδυχτιϖιτψ, ινϖεστmεντ σπεχι…χ
τεχηνολογψ ανδ πρεφερενχε,σηοχκσ ιν ορδερ το θυαντιτατιϖελψ αχχουντ φορ τηε
Υ.Σ. βυσινεσσ χψχλε ‡υχτυατιονσ τηρουγη 1980−2010. Wε …νδ τηατ ‡υχτυατιονσ
ιν πρεφερενχε ανδ ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ σηοχκσ αρε ιmπορταντ ιν
αχχουντινγ φορ τηε ‡υχτυατιονσ ουτπυτ ωηιλε χρεδιτ σπρεαδ ανδ προδυχτιϖιτψ
σηοχκσ αρε ιmπορταντ ιν αχχουντινγ φορ τηε ‡υχτυατιονσ ιν τηε ινϖεστmεντ
ρατε. Χρεδιτ σπρεαδ σηοχκσ αλσο πλαψ α σιγνι…χαντ ρολε ιν τηε ουτπυτ δεχλινε
δυρινγ τηε ρεχεντ …νανχιαλ χρισισ.
Τηερε αρε σεϖεραλ ρεmαινινγ ισσυεσ τηατ ωε ηαϖε νοτ δισχυσσεδ ιν τηισ πα−
περ. Ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ σηοχκσ χαν αλσο βε mοδελλεδ ιν α τωο
σεχτορ mοδελλεδ ωιτη χονσυmπτιον ανδ ινϖεστmεντ γοοδσ προδυχερσ. Προ−
δυχτιϖιτψ ιν τηε ινϖεστmεντ σεχτορ σηουλδ οπερατε ιν α σιmιλαρ φασηιον ασ τηε
ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ ιν ουρ mοδελ. Τηε ροβυστνεσσ οφ ουρ ρεσυλτσ
σηουλδ βε χηεχκεδ αχροσσ τηεσε δι¤ερεντ σεττινγσ συχη ασ ϑυστινιανο, Πριmιχερι
ανδ Ταmβαλοττι (2011). Ιν αδδιτιον, στυδιεσ συχη ασ Φισηερ (2006) ιδεντιφψ τηε
‡υχτυατιονσ οφ ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνολογψ υσινγ τηε δατα οφ τηε ρελατιϖε
πριχε οφ ινϖεστmεντ γοοδσ το χονσυmπτιον γοοδσ. Wηιλε ινϖεστmεντ σπεχι…χ
τεχηνολογψ ισ τρεατεδ ασ α λατεντ ϖαριαβλε ιν ουρ mοδελ, ιδεαλλψ ωε ωουλδ λικε
το χοmπαρε ιτσ χοmπυτεδ λεϖελ το ιτσ εmπιριχαλ χουντερπαρτ. Φυρτηερmορε, βψ
ασσυmινγ εξογενουσ χρεδιτ σπρεαδ, ωε αρε ιγνορινγ τηε φεεδβαχκ χηαννελ οφ
τηε σηοχκσ τηρουγη ενδογενουσ ρεαχτιονσ οφ τηε …νανχιαλ mαρκετ. Wε χαν
αλτερνατιϖελψ ιντροδυχε …νανχιαλ σηοχκσ ιν α mοδελ ωιτη ενδογενουσ χρεδιτ
σπρεαδσ ασ ιν Βερνανκε, Γερτλερ ανδ Γιλχηριστ (1999). Wε βελιεϖε τηατ τηισ
ωιλλ νοτ χηανγε τηε mαιν ρεσυλτ οφ τηε παπερ. Σινχε τηεσε ισσυεσ αρε βεψονδ
τηε σχοπε οφ τηισ παπερ, τηεψ αρε λεφτ φορ φυτυρε ρεσεαρχη.
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Figure 1a. U.S. Linearly Detrended Business Cycles
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Figure 1b. U.S. Investment Rate and Credit Spreads

Figure 2a. Impulse Response: Credit Spread Shock
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Figure 2b. Impulse Response: Government Shock
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Figure 2c. Productivity Shock
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Figure 2d. Impulse Response: Investment Technology Shock
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Figure 2e. Impulse Response: Preference Shock
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Figure 3. Exogenous Variables
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Figure 4a. Simulation Results: Output
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Figure 4b. Simulation Results: Investment Rate
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