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Alguns papers
Origens e consequências reais da crise

Mian e Sufi 2009, QJE - Dados ao nível do Zip-code (CEP). Antes da crise, ZIPs com proporção
grande de subprime vêem aumento do crédito hipotecário. Aumento apesar de queda relativa de
renda. Período 2002-05 é único em que expansão do crédito e da renda têm correlação negativa.
Expansão parece ligada a securitização de hipotecas subprime.

Mian e Sufi 2011, AER - Dados individuais. Entre 2002 e 2005 alavancagem das famílias
americanas cresce enormemente. Expansão em linha com Mian e Sufi (2009). Foco nos domicílios
que já possuíam casas em 1997. Efeito secundário da expansão de crédito, preços sobem,
permitindo mais empréstimos.Instrumentação com elasticidade de oferta. Foco no uso dos recursos
novos.



Alguns papers
Origens e consequências reais da crise

Sraer, Landier, Thesmar - Risk shifting. New Century financial entra em crise com aumento de
juros (descasamento de maturidade). Passa a conceder empréstimos mais arriscados,
correlacionados com sua sobrevivência.

Mian e Sufi, 2015 Ecta - “What explains the 2007-2009 drop in employment?” - Condados com
maior queda em patrimônio habitacional sofrem impactos maiores nos setores de bens não
comercializáveis.

Chodorow-Reich, 2014 QJE - Empréstimos para firmas. Importância de relação estável com banco.
Variação em 2007 das condições financeiras dos bancos. Firmas que mantinham relações com
bancos comprometidos: tomam menos empréstimos, pagam spreads maiores e cortam mais
emprego.



Mian e Sufi - QJE, 2009

Expansão de crédito em Zip-codes com moradores com perfil subprime.
I Fenômeno nacional. Múltiplas MSAs (zonas metropolitanas) e regiões.

Não ligado a crescimento de renda relativa corrente.

Aumento de defaults a partir de 2006.

Explicações possíveis:
I Perspectivas de renda.
I Deslocamento da oferta: diversificação melhor, subsídios, moral hazard pela securitização.
I Expectativa de preços.



Dados Agregados vs Desagregados
Histórias diferentes: crédito e renda relativa



Dados

Individuais: Equifax

Novas hipotecas: Exigência legal - Home Mortgage Disclosure Act

Preços: Fiserv Case-Shiller-Weiss Index (apenas 16% dos Zip-codes, 45% da dívida).

Dados demográficos, de renda, de negócios, crime:
I Censo, Censo de negócios, IRS (Receita Federal), Crime (CAP Index).



Classificações

3014 Zip-codes, 166 condados, 1996-2007.

Na média entre Zips, 29% dos indivídios tem nota de crédito abaixo de 660 (subprime).

Foco em consumidores <660 e não hipotecas classificadas como subprime.

Prime Zips (menor quartil da fração de subprime) e subprime zips (maior quartil), fixo em 96.



Prime vs Subprime
Hipotecas: Número, Volume e Defaults



Algo de incomum em 2002-2005
Regs. têm controles para efeitos fixos nos condados



Robustez



Macro: Queda da taxa de juros expande subprime?
Não parece ter sido o caso em queda similar

Efeito ambíguo, em princípio: preços de casas aumentam, crédito fica mais barato.



Lado da oferta

Argumento:
I Expansão da oferta deveria atingir consumidores racionados na margem desproporcionalmente.

Possível causador do deslocamento da oferta:
I Securitização e venda de ativos para agentes privados (non-GSE, Government Sponsored Entreprises,

Fannie Mae e Freddie Mac).





Securitização e Moral Hazard



Expectativa de Preços

Preços sobem mais em ZIP codes subprime.

Expectativa de subida de preços pode ser confundida com expansão exógena do crédito.

Solução:
I Uso de elasticidade da oferta de residências como ferramenta.
I Medida topológica de restrições à expansão (morros, lagos, etc) na zona metropolitana (MSA) -

alto/baixo (top/bottom 10%).
I Expectativa de aumento de preços deve ter papel apenas quando oferta é suficientemente inelástica.







Renda e Apreciação



Mian e Sufi, 2011 (AER)

Expansão do crédito para subprime leva a aumento do preço dos imóveis.

Impactos mesmo sobre famílias que já possuíam imóveis:
I Capacidade de crédito aumentada.

Tomam mais empréstimos. Não reduzem outras dívidas mais caras.

Uso da medida de elasticidade de oferta para separar áreas com ou sem apreciação.

Default cai inicialmente (até 2006) e depois retorna.



Dados

Individuais equifax: 74.149 proprietários de imóveis (dentre amostra de 266k indivíduos) em 2307
ZIPs e 68 áreas metropolitanas.
Proprietários - sem dados diretos: têm ou tiveram hipoteca antes de 1997.
Dados adicionais:

I Preços (FCSW- Fiserv Case Shiller Weiss)
I Renda (IRS)
I Emprego e Folha salarial (Censo de Negócios)
I Agregados locais de score de crédito

Medida topológica para elasticidade de oferta - Saiz (2010)



Efeitos Esperados Teoricamente

Vida infinita (dinastias), sem restrições:
I Aumento de preço tem impacto zero sobre as decisões na ausência de efeitos de substituição.
I Riqueza sobe cancelando exatamente aumento de preço. [Sinai e Souleles; Campbell e Cocco, 2005].

Vidas finitas, planejando consumir riqueza antes da morte:
I Tomam emprestado contra aumentos de preços.

Restrição de crédito: também.
Auto-controle limitado (Laibson, 1997): tomam emprestado agressivamente.



Estratégia

Aumento de preços de imóveis e tomada de empréstimos podem ter causa comum, omitida.

Por isso, estudo desagregado de zonas metropolitanas em que haveria, ou não resposta, de preços.



Preços e Endividamento



Efeitos de apreciação



Dollar-for-dollar
Um dólar de apreciação leva a 25¢ de tomada de crédito



Efeitos desagregados
Jovens e endividados no cartão



Em regressão de dois estágios



Validade da abordagem

Identificação depende de restrição de exclusão:
I Elasticidade não influencia (ou tem correlação com fatores que influenciam) aumento do

endividamento, exceto pelo efeito através de preços de imóveis.

Não testável diretamente.
Mian e Sufi conduzem bateria adicional de testes para verificar plausibilidade: aumento de renda
diferencial, emprego, folha salarial.

I Efeito problemático não parece estar lá, exceto por crescimento de salários usando base de dados da
IRS.

I Não presente em outras medidas ou na primeira diferença (surpresa vs nível).

Adicionalmente:
I Efeito significativo da interação de elasticidade com subprime ZIPs.



Uso dos recursos
Não é para mudar para imóvel melhor, para comprar mais um, nem repagar cartão



Defaults



Interpretações?


