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Mian e Sufi, 2014

Impacto do choque de patrimônio líquido doméstico (household net worth) sobre o emprego:
I Previamente: demanda agregada.

Mian, Rao e Sufi (QJE, 2013) mostram que choque no P.L. leva a grande redução no consumo.

Foco no setor de não-transacionáveis (non-tradable):
I choques locais de emprego podem ser identificados.
I Um desvio padrão no choque de patrimônio se transforma em 3.1% de redução no emprego no setor

non-tradable (51% do desvio-padrão da mudança).



Dados

Indústria (setores) em cada condado:
I Emprego e folha,
I County Business Patterns, Census Bureau,
I Uso dos dados no nível de 4 dígitos.

Dados adicionais de salários (American Community Survey)
Patrimônio Líquido: Depósitos+Títulos+Ações+Imóveis-Dívida

I IRS, Censo (para imóveis), reajuste por índice, Equifax para dívida.

Classificação das indústrias em tradable e non-tradable (e não classificadas):
I 1o método:

F tradable - volume suficientemente grande de comércio internacional
F non-tradable - verejo e restaurantes

I 2o método: concentração geográfica

Medida de elasticidade de oferta de imóveis residenciais







Emprego e P.L.





Preocupações

Gráficos apenas ilustram correlações

∆NHWi poderia correlacionar com choques do lado da oferta:
I menor eficiência
I aperto de crédito
I aumento da incerteza

Uso da medida de elasticidade como instrumento:
I hipótese de exclusão: elasticidade de oferta das residências afeta contração de emprego apenas pelo

canal de P.L.



Colunas 5-8 adicionam controles por setores (23 2-digit industries), para eliminar efeitos de choques setoriais.
Tabela adicional inclui como controles fração do emprego em construção e crescimento do setor de construção. Sem
impactos relevantes.
Incerteza também não parece explicar variação local (cai como reclamação).



Crédito

Argumentos contra papel central de crédito na explicação:
1 Não aparece nas enquetes de problemas encontrados pelas firmas.
2 Mudança no emprego no setor de tradables não é correlacionado com mudança de PL.
3 Se o crédito é o principal causador, se esperaria que a redução fosse mais drástica em

estabelecimentos menores (subentendidos como mais frágeis financeiramente). - Próxima Tabela



A e B: Relação invertida.
C: Banco Local vs Nacional predomina no condado. Mesmo padrão (?)



Saída do setor non-tradable para tradable?
Deveria acontecer em um mundo de preços flexíveis



Realocação seria indicada por sinal negativo na primeira linha em (1)-(4)

(5)-(7) evitam agrupamento arbitrário em tradable, non-tradable. Olhar efeito interação (mais concentrado,
maior HI, menor efeito).



Mobilidade do Trabalho



Discussão

Sair do 10o percential para o 90o leva o emprego em não-tradable a cair em 12%.
I Modelo explica 52% da mudança no emprego não-tradable.
I Não tradable é 20% do total.

Extrapolação: usando a elasticidade de não tradable (interpretável como conservadora dado Mian,
Rao e Sufi) para todos os setores:

I queda de 2,9% do emprego ou 55% do desemprego observado.

Nível não é explicado:
I Stumpner (2014) estuda propagação no setor tradable.



Chodorow-Reich, QJE, 2014
Saúde Bancária, Crédito e a Crise

Relações com bancos são importantes para obtenção recorrente de crédito.
Especialmente importante para firmas pequenas e médias.
Choque de 2008 atinge bancos heterogeneamente.
Transmitido para as firmas que mantinham relações com esses:

I Contração de empréstimos.
I Redução do emprego.



Dados

Thomson Reuters Dealscan - mercado de empréstimos feitos por "syndicates" (consórcio bancário).
Dados sigilosos de emprego do Bureau of Labor Statistics.
As duas bases são agregadas, usando identificadores de firmas.
Adicionalmente:

I Fed Reserve Consolidated Financial Statement for Bank Holding Comps.
I Bankscope (para bancos estrangeiros).

Base captura prop. mais firmas pequenas e médias do que combinação Dealscan-Compustat.
I Ainda assim, amostragem mais freq. de firmas maiores.



Identificação

"Sticky relationships"
Hipótese Central:

I Choque originial (MBS e Lehman) "as good as random" em relação a firmas atingidas.

Para lidar com possível endogeneidade, paper apresenta também estimativas com 3 instrumentos
diferentes.



Relacionamento Bancário

Relacionamento pode vir de:
I seleção adversa no mercado de firmas que trocam de banco
I melhor maneira de lidar com moral hazard na formação do consórcio
I queda de custos de monitoramento
I não citado: uso de incentivos de longo prazo

Evidência: fração de empréstimos feito por bancos que emprestaram anteriormente difere muito do
market share desses bancos.



Evidência

(1) base. (2) FE para lidar com especialização. (3)-(4) stickiness de participantes também



Medida de oferta de crédito para uma firma

Oferta de crédito feita pelos membros do sindicato pré-crise da firma i para todas as demais firmas



Instrumentos

Paper também instrumenta ∆L̃i,s com:
I Fração do portfolio de empréstimos de um banco em que o Lehman era o lider: mais saques,

comprometendo parceiros (Ivashina e Scharfstein, 2010).
I Exposição a MBS: Correlação do valor de ações do banco com o índice ABX.
I Ïtens do balanço não afetados por portifólio de empréstimos: perdas de tesouraria, valores

incobráveis/cancelados, razão depósitos/passivo.



Primeiro Estágio



Balanceamento
Identificação sem instrumentos: medida de variação na oferta não pode correlacionar com variação na demanda (não
controlada)



Margem Extensiva



Spread



Emprego

"coefficients have the interpretation of the percentage point change in employment growth from moving one standard deviation in
precrisis syndicate health"



Efeitos Heterogêneos


