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INLEIDING

Het model waarmee het kleine en grote monetaire beleid in Nederland
geanalyseerd zal worden heeft het karakter van een beleidsmodel.
Daarmee wordt bedoeld dat de instrumenten van het monetaire beleid
als exogene variabelen en de indicatoren en operationele doelvariabelen als endogene variabelen zijn vormgegeven. Met een dergelijk model
is het dus mogelijk om de effectiviteit van de monetaire instrumenten
op de indicatoren en operationele doelvariabelen van het kleine
monetaire beleid en het grote monetaire beleid na te gaan. Daarbij
kan opgemerkt worden dat het kleine monetaire beleid te onderscheiden
is in het geld- en valutamarktbeleid

die elkaar aanvullen en derhalve

analytisch moeilijk te onderscheiden zijn. De doelvariabelen van deze
beide soorten beleid zijn in het model zowel de relatieve positie van
de gulden binnen de EMS-interventieband als de contante DM-koers
in guldens, welke door het valutamarktbeleid rechtstreeks en door het
valutamarktbeleid en het geldmarktbeleid via de relatieve geldmarktrente worden nagestreefd.
Het grote monetaire beleid heeft als doelvariabele in het model het
geldaanbod in ruime zin, ook wel de binnenlandse liquiditeitenmassa.
Bij deling door het nominaal nationaal inkomen ontstaat hieruit de
nationale liquiditeitsquote.

De indirecte instrumenten welke via de geldmarkt en eventueel via de
valutamarkt hun invloed uitoefenen, hebben een vaste plaats'binnen
het model gekregen.

Hiertoe behoren de 'swaps' , de speciale bele-

ningen, de officiële tarieven (i.c. de voorschotrente), de contingenteringsregeling (het contingent en de rente-opslag bij de eerste
overschrijdingszone) van DNB, welke gezamenlijk het geldmarktbeleid
van DNB genoemd worden, en daarnaast de contante dollarinterventies
en interventies in EMS-valuta door DNB, welke het valutamarktbeleid
van DNB genoemd worden > . Deze instrumenten die aanvankelijk als
*) Het terminologische onderscheid tussen geldmartkbeleid en valutamarktbeleid wordt o.i. gemaakt op grond van de daarbij gehanteerde
instrumenten, terwijl het onderscheid tussen het kleine en het
grote monetaire beleid berust op de indicatoren en doelvariabelen,
waarop deze vormen van beleid gericht zijn.

2

exogene variabelen in het model opgenomen zijn, worden later geëndogeniseerd; ze worden dan binnen in plaats van buiten' het model gedetermineerd. Dit geschiedt met behulp van reactiefuncties voor het
gehele geldmarktbeleid en het valutamarktbeleid, welke gedragsrelaties voor de centrale bank zijn.

De indirecte instrumenten welke de geldmarktruimte niet beïnvloeden
maar binden (beperken), zoals de kas- en liquiditeitsreserveregelingen,
en het directe instrument van de kredietplafonnering worden daarentegen een facultatieve plaats toegekend, afhankelijk van het gekozen
systeem voor het grote monetaire beleid. Deze instrumenten worden
echter niet als exogene variabelen in het model verwerkt, maar als
een (stelsel van) randvoorwaarde(n) met de eventuele invulling daarvan.
Bij een systeem van indirecte kredietbeheersing worden de kas- en
liquiditeitsreserveregeling als (twee) randvoorwaarden aan het model
toegevoegd. In het geval van een systeem van directe kredietbeheersing fungeert de norm voor het netto geldscheppend bedrijf van het
bankwezen als randvoorwaarde. Daarnaast zullen we een systeem van
basisgeldbeheersing concreet vormgeven met een doelzone voor de netto
respectievelijk geherdefinieerde basisgeldhoeveelheid, welke dus tot
uitdrukking komt in een dubbele randvoorwaarde. De basis voor een
dergelijke doelzone en de periode, waarop de doelzone betrekking
heeft, kunnen op vele wijzen vastgelegd worden. Aangezien sommige
instrumenten, zoals de kredietplafonnering en de kas- en liquiditeitsreserveregeling, van maand tot maand of zelfs van week tot week
aangepast kunnen worden

, is een dergelijke modellering van de
*)
systemen op zeer korte termijn in vele gevallen te prefereren.

Het model is een partiële benadering van de monetaire sector, aangezien het niet voortbouwt op een sluitend stelsel van balansen en
daaraan empirisch inhoud geeft, zoals Fase (1981), Van Loo (1983) en
Den Haan, Hasselman & Okker (1981) dat doen met behulp van hun
kwartaal- respectievelijk jaarmodellen. Hoewel dit een theoretisch
gemis is

/, hoeft dit nog niet te betekenen dat het model de

werkelijkheid minder goed beschrijft.
*) Een dergelijke uitbreiding van het model met een (stelsel van)
randvoorwaarde(n) voor de voornoemde indirecte en directe instrumenten zal in een vervolgstudie geschieden.
**)Zie Brainard & Tobin (1968).
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Immers, het model beschouwt het monetaire transmissieproces op een
duidelijk kortere termijn dan de modellen van de eerder genoemde
auteurs. Een termijn waarop de vraag naar liquide activa o.a. zeer
stabiel is ) . Bovendien is het op maandbasis beschikbare datamateriaal
te beperkt om empirisch inhoud te kunnen geven aan een sluitend
stelsel van balansen voor de monetaire sector.

Tenslotte kan worden opgemerkt dat de zin van grote econometrische
modellen steeds meer ter discussie gesteld wordt, vooral door
monetaristen

/. Zij menen dat meer gestreefd moet worden naar model-

len van beperkte omvang die weliswaar niet alle, maar wel de belangrijkste verbanden tussen verschillende economische grootheden modelleren.
Het model maakt gebruik van maandcijfers en kan derhalve worden
gekarakteriseerd als een zeer korte termijn-model. Een dergelijke
termijn impliceert dat het model in sommige opzichten een meer beperkte
omvang kan hebben dan modellen voor de korte en middellange termijn,
waarbij kwartaalcijfers respectievelijk jaarcijfers gehanteerd
worden en daarbij toch een aanvaardbare beschrijving van de werkelijkheid geeft. Immers, op zeer korte termijn zijn de substitutie-effecten
tussen de geldmarkt, valutamarkt en kredietmarkt enerzijds en de
kapitaalmarkt en goederenmarkt anderzijds over het algemeen relatief
gering en kan de wisselwerking hiertussen zonder veel problemen
verwaarloosd worden

/. In dit model wordt dus uitgegaan van een

stabiele kapitaal- en goederenmarkt. Daarenboven zijn de vermogenseffecten op de geld-, valuta- en kredietmarkt op zeer korte termijn
wel aanwezig, maar eveneens weinig relevant. Derhalve wordt in dit
model geabstraheerd van de invloed van het vermogen op het monetair
transmissieproces door het vermogen constant te veronderstellen.

*)

Artus (1976), p. 325

**)

Bomhoff (1980), Bomhoff (1983)'en Van der Geest (1983)

***) Van Loo (1983) laat zien dat deze substitutie-effecten op
korte termijn (kwartaalbasis) reeds gering zijn.
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Het model is gestructureerd rondom de geherdefinieerde basisgeldhoeveelheid om naast de systemen van directe en indirecte kredietbeheersing tevens een systeem van basisgeldbeheersing zowel via het
netto als via het geherdefinieerde basisgeldbegrip vorm te geven '* ,
Er is sprake van een model van de geld-, valuta- en kredietmarkt,
waarbij geconcentreerd wordt op de geldaanbodzijde. Daartoe wordt de
geldmultiplicator opgebouwd uit quotes, welke empirisch inhoud
worden gegeven door gedragsrelaties voor het bankwezen en het publiek.
Deze gedragsrelaties beschrijven de vraag welke het bankwezen en het
publiek uitoefenen naar de verschillende liquide activa. Om de
substitutie-effecten tussen deze liquide activa vorm te geven, wordt
het verdeelmodel voor liquide activa van Fase (1977) en (1978)
gehanteerd, dat tevens de achtergrond vormt van het kwartaalmodel
voor de gehele monetaire sector in Nederland van Fase (1981).
Het model wordt gecompleteerd door een stelsel van reactiefuncties,
welke het kleine monetaire beleid (het geld- en valutamarktbeleid)
van DNB beschrijven en een (stelsel van) randvoorwaarde(n) en de
invulling daarvan, welke de verschillende systemen bij het grote
monetaire beleid weerspiegelt (weerspiegelen). Het toegepaste systeem
bij het grote monetaire beleid bepaalt de randvoorwaarde(n) die aan
het model toegevoegd moeten worden. Daarbij beschouwen we achtereenvolgens de directe kredietbeheersing, indirecte kredietbeheersing en
basisgeldbeheersing**) .
Tot slot kan opgemerkt worden dat het model onder te verdelen is

m

drie blokken van vergelijkingen:
-

het basisgeld-blok

(hfd. 2)

-

het geldmultiplicator-blok

(hfd. 3)

-

het monetair beleidsblok

(hfd. 4)

Deze drie blokken zullen achtereenvolgens besproken worden in de
hierop volgende hoofdstukken. Allereerst zal daarbij getracht worden
op basis van eerdere onderzoeken - merendeels door medewerkers van DNB *) Eijffinger (1982), pp. 6-8
**) In een vervolgstudie zal ingegaan worden op de gevoeligheid
van het maandmodel en de verschillende (stelsels van) randvoorwaarden die aan het model toegevoegd kunnen worden.
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te komen tot een theoretische onderbouwing en specificatie van deze
blokken. Vervolgens zullen de empirische resultaten en de verbale
interpretatie daarvan besproken worden. Tenslotte zal de voorspelkracht van het model en enige beleidsvarianten beoordeeld worden.
Dit laatste moet leiden tot een oordeel omtrent de effectiviteit van de
verschillende mogelijke systemen bij het grote monetaire beleid.

De onderzochte periode begint bij januari 1977 en eindigt met
december 1983. Deze periode omvat dus zeven recente jaren en 84
waarnemingen. Er is derhalve sprake van een voldoende aantal vrijheidsgraden, d.i. het aantal waarnemingen minus het aantal 'te
schatten parameters, ook in het geval van een te schatten seizoenspatroon (11 maanddummies), hetgeen een belangrijke reductie van het
aantal vrijheidsgraden betekent.

Als schattingstechniek is meestal de gewone kleinste kwadraten-methode
(OLS-methode) gebruikt en in enkele gevallen de gegeneraliseerde
kleinste kwadraten-methode (GLS-methode) vanwege de aanwezigheid van
autocorrelatie '.
Hierbij wordt derhalve uitgegaan van een recursief model, een model waarbij een bepaalde causale ordening tussen de endogene variabelen is aan te
brengen. In hoofdstuk 5 zal op dit aspect nader worden ingegaan.
Behalve de rentes zijn alle variabelen in het model gedefinieerd als
maandultimo's, dan wel mutaties tussen maandultimo's. De rentes zijn
echter maandgemiddelden. De variabelen zijn uitgedrukt in niveau's
op een bepaald tijdstip (x ), in absolute veranderingen (Ax ) , dan
wel procentuele veranderingen tussen twee opeenvolgende tijdstippen
,. . **)
(xt)
'.
De exogene variabelen zijn overstreept.
Alle bedragen luiden in miljarden guldens.

*) Hierbij is gekozen voor een 'maximum-likelihood iteratie procedure'.
Zie C.M. Beach & J.G. MacKinnon (1978).
**) De definitie van de operatorenis de volgende:
X

A x = x - x_,
t
t
t-1

en

x. =
t

t" X t-l
x 100% .
x„ ,
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Sommige te verklaren variabelen zijn gespecificeerd in ab solute resp.
procentuele veranderingen vanwege de beschikbare data, dan wel op grond van
theoretische overwegingen. Andere te verklaren variabelen hebben we
*)
gespecificeerd volgens de theorie van partiële niveau-aanpassing .
Volgens deze theorie is de absolute verandering van een. variabele
afhankelijk van het verschil tussen het gewenste niveau in de lopende
periode (x )

en het feitelijke niveau in de vorige periode (x

).

Het gewenste niveau is dan weer een functie van de verklarende
variabelen (y , z , . . . ) .

(i)

(t = l,2,...,n)

Ax^ - X (xt - xt_j)

(ü)

(iii)

waarbij

- f (yt»zt»--') _

xfc
X

= (1-X) xt_j + X f (yt,zt,...)
= de aanpassingscoëfficiënt

(0 _< X < 1) .

Een aanpassingscoëfficiënt van X wil zeggen, dat bij een permanente
verandering van éën of meer verklarende variabelen in de eerste
periode slechts een gedeelte X van de afwijking tussen het gewenste
niveau in de lopende periode en het feitelijke niveau in de vorige
periode wordt overbrugd.

*)

Zie o.a. Knoester (1980), p. 39 en Van Loo (1983), p. 29.
Aangezien deze theorie tevens wordt gehanteerd bij de specificatie van variabelen, die geen voorraadgrootheden zijn (b.v.
rentes), is ons inziens de term partiële niveau-aanpassing
('partial adjustment') te prefereren boven voorraadaanpassing
('stock adjustment'), welke vaak hierbij gebruikt wordt.
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Specificatie volgens de theorie van partiële niveau-aanpassing is
een generalisatie van specificatie met absolute niveau's of veranderingen

. Immers, in het eerste geval wordt de aanpassingscoëfficiënt

in de regressie geschat

(0 < X < 1), terwijl deze coëfficiënt in het

tweede geval a priori gelijk aan ëên wordt gesteld

(X = 1) .

Alle gedragsrelaties, waarbij geen sprake is van een seizoenspatroon,
zijn zowel met een constante, als zonder een constante geschat. Bij
de bespreking van de empirische resultaten worden de vier beste regressies voor een bepaalde gedragsrelatie in tabelvorm weergegeven;
de twee beste regressies met een constante ën de twee beste regressies zonder een constante. De reden om tevens zonder een constante
te schatten is gelegen in het feit dat opneming van een constante in
sommige gedragsrelaties op theoretische gronden en/of vanwege de dynamische gevolgen arbitrair is, dan wel afgewezen dient te worden.
Indien de economische theorie of een dynamische analyse**) geen uitsluitsel geven, wordt de keuze omtrent het al dan niet opnemen van
een constante gemaakt op grond van een vergelijking van de empirische
resultaten van de regressies met en zonder een constante. Bovendien
geeft een dergelijke vergelijking inzicht in de stabiliteit van de
regressies.

*)

Daarentegen is bij partiële niveau-aanpassing de te verklaren
variabele in de vorige periode als verklarende variabele opgenomen, zodat de waarde van de toetsgrootheid van Durbin-Watson
voor eerste orde autocorrelatie (DW) minder juist interpretabel
is.

**) Als criterium fungeert hierbij de cumulatieve ontwikkeling van
de constante (cn) in de loop van de tijd:
lim Z (1-A) .cuA .
U
t-»°° t
Als deze limietsom op theoretische gronden niet aanvaardbaar is,
dan dient er geen constante in de regressie opgenomen te
worden.
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HET

BASISGELD-BLOK

Het basisgeld-blok beschrijft de samenhang tussen de geldmarkt en
valutamarkt op zeer korte termijn. De structuur van dit blok is voor
een deel ontleend aan Artus (1976) en Huijser (1980).
Artus (1976) ontwikkelde op basis van eerder werk van Kouri & Porter
(1974) en Argy

& Kouri (1974) een model voor het binnenlandse mone-

taire beleid en het wisselkoersbeleid in de Bondsrepubliek Duitsland,
dat gestructureerd was rondom de vrije liquide reserves van het
bankwezen ' , welke een essentiële schakel vormen tussen de monetaire
instrumenten en de operationele doelvariabele van de Bundesbank, de
centrale bankgeldhoeveelheid ('Zentralbankgeldmenge').

De rol van

deze reserves is vergelijkbaar met die van de geldmarktruimte in
Nederland.
Huijser (1980) vertaalde enige vergelijkingen uit het model van Artus
naar de Nederlandse geld- en valutamarkt en kende aan de geldmarktruimte dus een centrale rol toe. Hoewel Hui jser een analytisch sluitend
model beschrijft, kan bij hem nog niet gesproken worden van een
consistent empirisch model voor de geld- en valutamarkt in de zin dat
de geschatte gedragsvergelijkingen en reactiefuncties door middel van
bijbehorende definitievergelijkingen en balansgelijkheden op elkaar
zijn aangesloten.

Niettemin schatte Hui jser voor de periode april 1973 tot en met december 1978 een viertal vergelijkingen, welke de samenhang tussen de
geld- en valutamerkt op bevredigende wijze beschrijven en derhalve
geschikt zijn als uitgangspunt voor het basisgeld-blok. Huijser schatte
**)
gedragsvergelijkingen voor de geldmarktrente
en de contante dollarkoers in guldens, waarop in deze paragraaf voortgebouwd zal worden.
*) De vrije liquide reserves van het bankwezen omvatten de overreserves van de banken, het openmarktpapier dat de Bundesbank beloofd
heeft aan te kopen en de onbenutte disconto-faciliteiten van de
Bundesbank. Zie Artus (1976), p. 321.
**) Als geldmarktrente hanteerde hij de daggeldrente, die vaak onderhevig is aan sterke fluctuaties, aangezien de daggeldmarkt het
karakter heeft van een overschotmarkt. Om die reden is de rente
op drie maands-interbancaire deposito's meer geschikt als representatieve geldmarktrente.
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Daarnaast schatte hij eveneens reactiefuncties voor het geldmarktbeleid en het valutamarktbeleid van DNB. Deze functies geven aan in
hoeverre de centrale bank met behulp van haar instrumenten reageert
op afwijkingen tussen de feitelijke en door haar gewenste waarden
van indicatoren en doelvariabelen . Bij het monetair beleidsblok in
hoofdstuk 4 zal verder ingegaan worden op deze reactiefuncties.

Om de geldmarktruimte uit te bouwen tot de geherdefinieerde basisgeldhoeveelheid zal bovendien een gedragsvergelijking voor het netto
buitenlands actief van het bankwezen worden geschat.
Daarnaast zal de contante valutamarkt verder verfijnd worden door het
schatten van zowel een gedragsvergelijking voor de relatieve positie
van de gulden binnen de EMS-interventieband, als voor de contante
dollarkoers in guldens. De laatste gedragsvergelijking is tevens» .
opgenomen om de contante D-markkoers in guldens via een omweg als endogene variabele te modelleren. De reden voor deze omweg zullen we later behandelen.
2.1

THEORETISCHE

SPECIFICATIE

2.1.1

De geherdefinieerde

basisgeldhoeveelheid

s
In het basisgeld-blok speelt de mutatie van de geldmarktruimte (AL )
een centrale rol.
Indien we de aanwendingen van de geldmarktruimte bezien, dan blijkt
een verruiming (+) van de geldmarkt tot uitdrukking te komen in een
toeneming •(+) van de gemiddelde vrije tegoeden der banken en een
afneming (+) van het gemiddelde beroep op DNB van banken en anderen },
welke overeenkomen met de toeneming van de primaire of kasreserves
" van het bankwezen

(AE.) resp. de afneming van de geleende reserves

of de kredietfaciliteiten door de centrale bank ter beschikking gesteld (-ARL).
*)

Hierbij is de definiëring van de aanwendingen en bronnen van de
geldmarkt aansluitend bij tabel 8.2 in de Statistische bijlage
van het Kwartaalbericht van DNB, waarin de mutaties tussen
maandmedio's vermeld zijn. Vergelijk de posten 5.a en 5.b van
tabel 8.2.
**) Bedoeld worden de primaire reserves, welke uitgaan boven de
verplichte reserves vanwege de kasreserveregeling.
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De geldmarktmutatie komt dus overeen met de mutatie van de ongeleende
reserves van het bankwezen

(AR - ARL).

Indien we de geldmarktverruiming vermeerderen met de toeneming (+)
van de chartale geldhoeveelheid (AC), welke hier autonoom verondersteld
*)
is , dan volgt de toeneming van de netto basisgeldhoeveelheid (AB ).
3.

Als we daaraan de toeneming (+) van het netto buitenlands actief van
het bankwezen (ANFA ) toevoegen, ontstaat de toeneming van de geherdefinieerde basisgeldhoeveelheid (AB ) , welke gegeven de (geherdefinieerde) geldmultiplicator uiteindelijk de toeneming van de binnenlandse
liquiditeitenmassa (AïG) bepaalt:
(1.1)

= AL S + ANFAb + AC

AB
r

Indien we bovendien uitgaan van een gegeven waarden van deze variabelen
in de beginperiode.(t=0), dan volgt :

(1.2)

B - L S + NFAb + ÏÏ
r

Vergelijking (1.2)

verbindt dus de geldmarktruimte en het geherdefini-

eerde basisgeldbegrip en is een definitievergelijking.

2.1.2

De geldmarktruimte

Bezien we daarentegen de bronnen (oorzaken) van de geldmarktruimte,
dan wordt een verruiming (+) van de geldmarkt veroorzaakt door een
buitenlandse bron, een toeneming .(+) van de netto buitenlandse
vorderingen van de centrale bank, en een binnenlandse bron, een
toeneming (+) van de netto binnenlandse vorderingen van de centrale
bank (ANDA).

*) De chartale geldhoeveelheid wordt nauwelijks beïnvloed door de
binnenlandse geldmarktrente (Ar ). Bij regresseren (OLS) bleken
de coëfficiënten van deze variabele zeer gering te zijn (-0,07
of lager) en veelal insignificant.
_~
Bovendien was de aanpassingskwaliteit uiterst laag (R < 0,02).
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De buitenlandse bron is derhalve gelijk' aan de contante valutamarkteb • "^
interventies van DNB (ANFA ) ':
AL S = ANDA + ANFA cb

(2)

Vergelijking (2) is een eenvoudige weergave van de balans van de
centrale bank en is derhalve een balansgelijkheid (figuur 1).

Figuur 1

De balans van de centrale bank

centrale bank
NDA

LS

NFA cb

2.1.3

De netto binnenlandse vorderingen van de centrale bank

Vervolgens kunnen we de binnenlandse bron van de geldmarktverruiming
opsplitsen in instrumenten van monetair beleid (compenserende factoren)
en overige exogene variabelen (autonome factoren).
Een toeneming van de netto binnenlandse vorderingen van de centrale
bank (ANDA) kan onderscheiden worden in twee overige exogenen, nl.
het uitgavenoverschot (+) van het Rijk minus de uitzetting (-) van de
AUT
bankbiljettencirculatie plus overige factoren (ANDA
) ên de geldmarkttransacties van het Rijk (ANDA
, èn twee instrumenten, te
weten de aankoop (+) van dollars onder beding van wederverkoop of
'swaps' (ASWAP) èn de afsluiting (+) van speciale beleningen (ASD) ,
welke beide een onderdeel vormen van het geldmarktbeleid van de
eb **")
centrale bank (ANDA )
' :
*)

Hier gedefinieerd als de contante aankoop (+) door DNB van
vreemde valuta in ruil voor guldens.

**) Andere instrumenten van het geldmarktbeleid van DNB zijn de
kasreserveregeling, de officiële tarieven en de contingenteringsregeling, welke later in het model verwerkt worden.
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ATTT

(3)

TRT Tff

ANDA - ANDA

+ ANDA

Hoewel sommige auteurs

J

+ ASWAP + ASD
eb
ANDA

de geldmarkttransacties van het Rijk tot het

monetaire instrumentarium rekenen, zullen wij dat niet doen, omdat
deze transacties bedoeld zijn om de kaspositie van het Rijk aan te
vullen en derhalve niet door de centrale bank op (zeer) korte termijn
beheerst kunnen worden J .
Vergelijking (3) is een nadere invulling van vergelijking (2) en een
definitievergelijking.
2.1.4

De geldmarktrente
De eerste gedragsvergelijking, welke hier gespecificeerd wordt, is
die voor de geldmarktrente. Hierbij nemen wij de hypothese van
Huijser (1980)

J

als uitgangspunt en zullen wij deze hypothese

trachten te verfijnen.
Men kan stellen dat de geldmarktrente gelijk is aan de marginale
kosten van het verkrijgen van geldmarktmiddelen (liquide vorderingen
en schulden van de centrale bank). De kosten die de centrale bank in
rekening brengt voor een beroep door het bankwezen op *haar kredietfaciliteiten (disconteringen, voorschotten en beleningen) is daarbij
volgens hem de belangrijkste factor. Deze kosten worden gevormd door
de officiële tarieven van de centrale bank en hij kiest als representant de voorschotrente van DNB. Een stijging van de voorschotrente
(Areb) leidt dus tot een stijging van de geldmarktrente (Ar ) .
Verder speelt de geldmarktruimte volgens Huijser eveneens een rol.

*)

Compaijen & Van Til (1984), pp. 42-45.

**) Van Eekelen (1984), pp. 79-81.
***) Huijser (1980), pp. 292, 299-301. Huijser kiest voor de daggeldrente (call-rente) als representatieve geldmarktrente, terwijl
hier gekozen wordt voor de drie-maands interbancaire depositorente. Zie voor een nadere onderbouwing van deze hypothese
tevens Lindeboom (1982).
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g

Een verruiming van de geldmarkt (AL ) induceert een daling van de
geldmarktrente. Dit geeft de volgende gedragsrelatie, waarbij
de theoretisch verwachte tekens van de coëfficiënten tussen haakjes
boven de verklarende variabelen vermeld.zijn:
(-)
(4.1)

r

-

g

<+)

S

(L ,r c b )

Een lineaire relatie doet echter niet voldoende recht aan de werking
van de geldmarkt in de praktijk, omdat de invloed van een verruiming/
verkrapping van de geldmarkt en een mutatie van de officiële tarieven
op de geldmarktrente afhangt van de geldmarktsituatie, dus van het
.
.
s
*}
niveau van de geldmarktruimte (L ) zelf '. Daarbij kunnen drie geldmarktsituaties worden onderscheiden
':
Figuur 2

contingentering

krap

ruim

LC

i)

een ruime geldmarkt

L

s
(L > 0), waarbij de banken onderling hun

liquiditeitsoverschotten en -tekorten verhandelen, zodat de
officiële tarieven en de geldmarktruimte een normale, dus
beperkte, invloed op de geldmarktrente hebben;
ii)

e
s
.
een krappe geldmarkt (L < L < 0), waarbij de banken collectief bij de centrale bank in deschuld staan, zodat de officiële
tarieven een grotere invloed op de geldmarktrente hebben en de
geldmarktruimte hierop (bijna) geen invloed heeft;
S

iii)

contingentering of een zeer krappe geldmarkt

C

.

(L < L ) , waarbij

de banken voor hun liquiditeiten volledig afhankelijk zijn van
de centrale bank, zodat de officiële tarieven een nog grotere
invloed op de gelkmarktrente hebben en de geldmarktruimte hierop een zeer sterke (negatieve) invloed heeft.
*)

Van Eekelen (1984).
c
**) L = het contingent dat de centrale bank aan het beroep op haar
kredietfaciliteiten stelt; het contingent wordt vastgesteld aan
de hand van de verwachte geldmarktontwikkeling en vertoont
dus enige correlatie met de verruiming/verkrapping van de
geldmarkt.
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Uit de bovenstaande geldmarktsituaties kan geconcludeerd worden, dat
de mogelijkheid van een niet-lineaire gedragsvergelijking niet uitgesloten mag worden.
Huijser (1980) benadert een dergelijk niet-lineaire relatie op
discrete wijze door deze vergelijking voor de drie verschillende
geldmarktsituaties afzonderlijk te schatten en tot een gedragsrelatie
te integreren '.

Wij proberen echter een continue benadering van dit

niet-lineaire verband en maken voor een zodanige benadering gebruik
van Huijsers schattingsresultaten voor de periode 1973:1 - 1978:12
en deelperioden daarvan, welke we grafisch zullen weergeven in de
figuren 3 en 4.
In figuur_3 wordt het effect van een mutatie van de geldmarktruimte
(met ƒ 1 mrd) op de geldmarktrente weergegeven, dat sterk blijkt af
te hangen van de geldmarktsituatie. Dit niet-lineaire verband tussen
g

Ar

en AL

kan continue benaderd worden door als verklarende

variabele van het niveau van de geldmarktrente (r ) het quotiënt van
de
ï
(
M•1

geldmarktruimte en de afwijking tussen de geldmarktruimte en één
L S s>t1 op te nemen. Daarbij is het' aannemelijk dat de geldmarkt-T
LS<

ruimte de geldmarktrente met enige vertraging beïnvloedt.
De waarde één in de noemer van het quotiënt geeft bij benadering de
maximale geldmarktruimte aan. De geldmarktruimte varieert in de steeks
proef tussen -6,86 en +0,67 , zodat de noemer (1 - L ) altijd
positief en nooit gelijk aan nul is.
In figuur 4 wordt het effect van een mutatie van de voorschotrente
(met 1%) op de geldmarktrente weergegeven, dat veel minder afhangt
eb
van de geldmarktsituatie. Het verband tussen Ar
en Ar
is
bijna lineair te noemen, indien bedacht wordt dat de mutatie van de'
rente-opslag voor de eerste overschrijdingszone van de centrale bank
(Ar ) niet in de geschatte vergelijking opgenomen is.

*) Huijser hanteert voor elke geldmarktsituatie één dummy, die
als factor aan de verklarende variabelen wordt toegevoegd.
Deze dummies zijn dus afhankelijk van de geldmarktruimte en het
contingent en zijn dus endogeen ('endogenous switching') en
geven bij het simuleren met het model enige complicaties.
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Figuur 3

Het effect van een mutatie van de geldmarktruimte
s
(met ƒ 1 mrd) op de geldmartrente (Ar /AL )

RUIM

bron;

Figuur 4

Huijser (1980), tabellen 2 en 3

Het effect van een mutatie van de voorschotrente
eb
(met 1%) op de geldmarktrente (Ar /Ar )

bron:

Huijser (1980), tabellen 2 en 3
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De rente-opslag voor de eerste overschrijdingszone (vóór mei 1979:
de vaste rente-opslag) is het percentage dat aan de contingenteringsregeling van DNB deelnemende instellingen boven de officiële tarieven
verschuldigd is bij overschrijding van hun contingent tot een bepaald
maximum

. In het geval van contingentering vormt deze rente-opslag

samen met de voorschotrente van de centrale bank de marginale kosten
van een beroep door het bankwezen en is de mutatie van de rente—opslag
een belangrijke verklarende variabele van de mutatie van de geldmarktrente. De gedragsvergelijking wordt dus, geformuleerd in partiële
niveau-aanpassing:
(+)

/,-.N
(4.2)

(-)

(+)

(+)

g

r

L
eb
c J _ L „
= a n + a,.r , + a„.
+ a„.r
+ a, .r + .Z7s. .S.
0
1 -1
2 , ,s
3
4
i=l ï ï
1 — i-i

In vergelijking (4.2) zijn verder ook nog 11 maanddummies (S.) opgenomen, aangezien het zeer aannemelijk geacht moet worden dat op de
Nederlandse geldmarkt sprake is van een seizoenspatroon. Vooral de
AUT
autonome component (ANDA
) en de geldmarkttransacties met het Rijk
RIJK
(ANDA
) zullen onderhevig zijn aan seizoensinvloeden. Men kan bijv.
denken aan de bankbiljettencirculatie, die toeneemt gedurende de
vakantiemaanden en tegen het einde van het jaar, en het saldo van het
Rijk bij DNB, dat in de zomermaanden relatief laag is en in het
najaar sterk oploopt tengevolge van belastingontvangsten. Deze factoren veroorzaken seizoensmatige fluctuaties in de geldmarktruimte.

*) Daarenboven geldt voor contingentsoverschrijding boven
het hiervoor bedoelde maximum een rente-opslag voor de
tweede overschrijdingszóne (vóór mei 1979: de variabele
rente-opslag), welke zelden voorkomt en hier daarom
buiten beschouwing wordt gelaten.
**) Dit komt bij benadering overeen met de maximale waarde
van de geldmarktruimte in het verleden.
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2.1.5

Het netto buitenlands actief van het bankwezen
De tweede gedragsvergelijking van het basisgeld-blok is die voor het
buitenlands actief van het bankwezen. Als uitgangspunt nemen wij
hierbij het onderzoek van Den Butter, Fase & Huijser (1979) naar het
netto buitenlands actief van de algemene banken, dus van het bankab
wezen in enge zin (NFA ) .
In het navolgende zullen wij enige amenderingen op hun specificatie
aanbrengen
Aangezien het internationale bedrijf van de postgiro en vooral de
overige banken, zoals de coöperatief georganiseerde banken (bijv. de
RABO-bank), tegenwoordig steeds minder verschillen vertoont met dat
van de algemene banken, achten wij het op theoretische gronden
juister om het netto buitenlands actief van het bankwezen in ruime
zin (NFA ) te hanteren als te verklaren variabele.

Hieronder verstaan

wij het netto buitenlands actief van de algemene banken, de overige
banken en de postgiro *)' .
Indien we het netto buitenlands actief van het bankwezen in enge en
ruime zin in een grafiek weergeven (zie figuur 5 ) , dan blijkt er
vooral na 1980 een toenemende kloof tussen beiden te ontstaan. Dit
kan verklaard worden uit de sterke toeneming van het internationale
bedrijf van o.a. de RABO-bank.

*)

Post 3(a + b) uit tabel 2.4 in de Statistische bijlage van het
Kwartaalbericht van DNB.
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Figuur 5

Het netto buitenlands actief van hét bankwezen in
enge en ruime zin (NFAab en NFAb) (1977;! - 1983:12)

LEGENDA
BANKEN
ALGEMENE BANKEN

37

48

JANUARI 1977 - DECEMBER 1983

bron:

Tabel 2.4., Statistische bijlage,Kwartaalbericht, DNB
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Allereerst veronderstellen wij dat de mutatie van het netto buitenlands actief van het bankwezen in ruime zin (ANFA )

afhangt van het

verschil tussen de binnenlandse en buitenlandse rente in mutaties
(Ar

- Ar ) . Immers, een stijging van de buitenlandse rente (Ar )

zal bij een gelijkblijvende binnenlandse rente de banken er toe
bewegen om meer beleggingen (in vreemde valuta) ' aan te houden

m

het buitenland. Het netto buitenlands actief neemt dus toe als gevolg
van interestarbitrage door de banken. Bij een stijging van de binnenlandse rente (Ar ) ten opzichte van de buitenlandse rente zal het
netto buitenlands actief daarentegen afnemen, omdat beleggingen in
het buitenland voor de banken dan minder aantrekkelijk zijn.

Aangezien het netto buitenlands actief uit zowel kortlopende als
langlopende vorderingen en verplichtingen bestaat, kunnen zowel de
geldmarktrentes als de kapitaalmarktrentes in binnen- en buitenland
dit actief beïnvloeden. Omdat het netto buitenlands actief meer
kortlopend dan langlopend van karakter is, kan het aannemelijk geacht
worden dat het geldmarktrenteverschil meer van invloed is dan het
kapitaalmarktrenteverschil. Sommige auteurs leggen daarentegen meer
nadruk op het lange renteverschil (r - r ) dan op het korte
f **)
.
renteverschil (r - r )
.Om die reden zullen beide renteverschillen afzonderlijk en in combinatie opgenomen worden, hoewel wij het
korte renteverschil a priori verkiezen.
(-)

(5.1)

NFA

b

(-)

f

= h {(r - r ),(r £ - rj)}

Als buitenlandse geld- of kapitaalmarktrente wordt een gewogen gemiddelde van de geld- respectievelijk kapitaalmarktrente in de Verenigde
VS
VS
Staten (r
resp. r ) en die in de Bondsrepubliek Duitsland
(r

resp. r

) representatief geacht. De wegingscoëfficiënten van

beide geld- of kapitaalmarktrentes (w, resp. w„) zullen we variëren
op voorwaarde dat de som van beide coëfficiënten gelijk aan één

*) Het merendeel van de vorderingen op en de verplichtingen aan nietingezetenen van banken luiden in vreemde valuta. Zie Den Butter,
Fase & Huijser (1979), pp. 163-165.
**) Den Butter, Fase & Huijser (1979), p. 179 e.v. en Fase (1981),
pp. 51, 70.
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blijft

(Wj + w 2 - 1)

J

,

Daarnaast wordt het netto buitenlands actief ook beïnvloed door een
instrument van DNB, nl. de valutaruilen. of 'swaps'. Bij tijdelijke
krapte op de geldmarkt koopt DNB contante dollars van de deviezenbanken onder beding van wederverkoop op termijn. Dit betekent dat een
deel van het netto buitenlands actief tijdelijk gerepatrieerd wordt
ter verruiming van de binnenlandse geldmarkt.

Swaps (ASWAP) leiden

dus tot een tijdelijke afneming van het netto buitenlands actief.

Tenslotte heeft ook het internationale betalingsverkeer invloed op
het netto buitenlands actief, aangezien de betalingen welke gepaard
gaan met internationale handel via het bankwezen verricht worden.
Een toeneming van het saldo op de lopende rekening leidt in het
algemeen

tot een toeneming van het netto buitenlands actief van de

banken. Aangezien het lange kapitaalverkeer op zeer korte termijn
redelijk stabiel verondersteld mag worden, is het aannemelijk dat een
toeneming van het saldo van de basisrekening van de betalingsbalans
(NMF) eveneens een toeneming van het netto buitenlands actief van het
bankwezen induceert.
De gedragsvergelijking wordt dus met de theoretisch verwachte tekens,
geformuleerd in partiële niveau-aanpassing:

(+)
(5.2)

<r±

(-)

NFAb - b Q + b .NFA^ +b 2 .(r - w .r V S - w ^ r 1 ^ ) + by ASWAP +
(+)
+ b..NMF + bc.D_
4
5 R

Hierin zijn geen verwachte wisselkoersen expliciet als verklarende
variabelen opgenomen, omdat wisselkoersverwachtingen niet de omvang,
maar veeleer de samenstelling van het netto buitenlands actief
blijken te beïnvloeden
*)

De kapitaalmarktrentes in de Bondsrepubliek Duitsland worden hier
bovendien representatief geacht voor de rentes van de landen welke
lid zijn van het Europese Monetaire Stelsel (EMS).
**) Bij een passief gedrag van het bankwezen.
***) Den Butter, Fase & Huijser (1979), p. 181 en Fase (1981), p. 51.
Den Butter e.a. gebruikten als verwachte wisselkoers de percentuele verandering van de contante dollarkoers in guldens (§D0L).
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Daarnaast bevat vergelijking (5.2) ook geen maanddummies, omdat een
seizoenspatroon noch in de te verklaren, noch in de verklarende
variabelen aannemelijk is. Daarentegen bevat deze vergelijking wel
enige bijzondere dummies (D_) voor invloeden op het netto buitenlands
actief, welke niet aan de eerdergenoemde verklarende variabelen toegeschreven kunnen worden. Daarbij moet gedacht worden aan een herziening ('realignment') van de wisselkoerspariteiten binnen het slangarrangement (voor april 1979), dan wel binnen de EMS-interventieband
(vanaf april 1979). Immers, het is niet ondenkbaar dat de banken op
een op handen zijnde wisselkoersherziening vooruitlopen door hun
netto buitenlands actief tijdelijk in die valuta aan te houden,
waarvan zij een revaluatie (hogere pariteit) verwachten '.
2.1.6

De valutamarktinterventies van de centrale bank

Zoals gezegd kan de geldmarktruimte veranderen ten gevolge van
contante valutamarktinterventies door de centrale bank. Wij definiëren deze als de aankoop (+) door de centrale bank van vreemde valuta
in ruil voor guldens

'. Hierdoor treedt er een verruiming (+) van de

binnenlandse geldmarkt op. Dit noemen we het geldmarkteffect van de
valutamarktinterventies. Bovendien wordt een door de centrale bank
ongewenste daling van de wisselkoers van de betreffende vreemde
valuta in guldens door deze aankoop tot staan gebracht, dan wel ongedaan gemaakt

'. Dit is het valutamarkteffect van de interventies.

Volgens Lindeboom (1984) moet dit laatste effect in principe beperkt
worden geacht, omdat vraag en aanbod op de valutamarkt soms zeer
massale vormen kunnen aannemen en de centrale bank in het algemeen
geen al te grote mutaties in hun deviezenreserves wil

*)

aanbrengen.

Hier wordt dus in enkele bijzondere gevallen wel de verwachte
relatieve EMS-positie in de vorm van dummies opgenomen.

**) Vergelijk post 2 van tabel 8.2.
***) Beschouwen we in plaats van een willekeurige wisselkoers de
relatieve positie van de gulden binnen de EMS-iilterventieband.
dan maakt deze aankoop daarentegen een ongewenste stijging
van de relatieve EMS-positie ongedaan.
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Aan het geldmarkteffect hecht Lindeboom meer belang, vooral aan de
invloed van de interventies op de binnenlandse geldmarktrente en
daardoor op de externe waarde van de gulden '.
Daarenboven kan men zich afvragen in hoeverre het valutamarkteffect
empirisch waarneembaar is, aangezien de centrale bank een ongewenste
verandering van de wisselkoers met haar interventies stopt**).
Daarvoor zou men de hypothetische wisselkoersontwikkeling moeten
weten in het geval dat de centrale bank niet geïntervenieerd had.
In tegenstelling tot het valutamarkteffect is de reactie van de
centrale bank op afwijkingen tussen de feitelijke en door haar
gewenste wisselkoersen wel degelijk waarneembaar in de vorm van
valutamarktinterventies zelf. Dit gedrag van de centrale bank zal
later worden weergegeven met een reactiefunctie. Hierop komen we bij
de behandeling van het monetaire beleidsblok nog terug.
eb
De contante valutamarktinterventies van de centrale bank (ANFA )
kunnen onderscheiden worden in de contante aankoop (+) van dollars in
$

ruil voor guldens (ANFA ) en de contante aankoop (+) van EMS-valuta
in ruil voor guldens (ANFA

)

', welke we kortweg dollar-

interventies en EMS-interventies zullen noemen:
(6)

ANFA cb = ANFA$ + ANFA EMS

De reden voor deze valutaire opsplitsing is gelegen in de verschillende doelvariabelen van de interventies. De EMS-interventies vloeien
voort uit de verplichting tot interventie, indien de relatieve positie
van de gulden de interventiepunten van de EMS-band bereikt, en heten
daarom de marginale interventies.
De dollar-interventies zijn echter niet gericht op het stabiliseren
van de dollarkoers, die immers zweeft, maar vinden vooral plaats met
het oog op de DM-koers in guldens (het 'volgen' door de gulden van de
DM) * * * * ) .

*)

Lindeboom (1984), pp. 208-209 en Mussa (1981).

**)

Hierbij is sprake van een accommoderende hoeveelheidsaanpassing.

***)

Zowel de dollar- als EMS-interventies worden hier in guldens
uitgedrukt, overeenkomstig de totale interventies.

****) Kessler (1977), p. 3 e.v.
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Deze interventies geschieden dus voor het bereiken van de EMSinterventiepunten en worden daarom de intramarginale interventies
genoemd.

Tenslotte merken wij op dat sommige auteurs de 9waps (ASWAP) tot de
valutamarktinterventies rekenen '. Wij zullen dat echter niet doen,
omdat swaps tijdelijke substituties zijn tussen de officiële reserves
van de centrale bank en het netto buitenlands actief van de deviezenbanken om een tijdelijke verruiming c.q. verkrapping van de geldmarkt
te bewerkstelligen en dus geen invloed hebben op de contante valutamarkt**)

2.1.7

De betalingsbalansgelijkheid
Met de contante valutamarktinterventies of, anders gezegd, de mutatie
van de officiële reserves financieren de monetaire autoriteiten het
saldo van de totale betalingsbalans ('overall balance'; 'balance of
official settlements') van de particuliere sector, overheid en banken.
Het saldo van de totale betalingsbalans splitsen we met het oog op
de valutamarkt op zeer korte termijn op in het saldo van de basisrekening ('basic balance'), ook wel de 'nonmonetary flows' (MMF),
en het korte kapitaalverkeer met het buitenland, ook wel 'monetary
flows' (MF). Zoals bekend bestaat het saldo van de basisrekening uit
het saldo van de lopende rekening en het lange kapitaalverkeer van
de particuliere sector, overheid en banken

'.

Het korte kapitaalverkeer van de particuliere sector, overheid en
banken

;

verdelen we vervolgens weer onder in het korte kapitaal-

verkeer met de Verenigde Staten (MF ) , met de EMS-landen (MF-r-wo) en
met de overige landen (MF ) om later te gebruiken bij de specificatie
van de dollarkoers en de relatieve EMS-positie van de gulden, die we
afzonderlijk zullen modelleren:

*)

Fase & Huijser (1980), p. 303 e.v.

**)

De Wilde (1975).

***) Het saldo van de basisrekening wordt hier gedefinieerd als de
som van de posten 1(a+b), 2(a+b+d), 3 en 5.a. uit tabel 6.1.
in de Statistisch bijlage van het Kwartaalbericht.
****) Het korte kapitaalverkeer wordt hier gedefinieerd als de som
van de posten 2(c+e) en 5(b+c) uit tabel 6.1.
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ANFA Cb = MF„„ + M F m „ + MF
+ NMF + RBB
VS
EMS
ov

(7)

MF
De restpost (RBB) in vergelijking (7) houdt verband met registratieverschillen, overloop en definitieverschillen door het feit dat de
variabelen in het rechterlid op andere data (tabel 6.1) gebaseerd
zijn dan de variabele in het linkerlid (tabel 8.2). In het empirisch
gedeelte gaan we hierop nader in.

Bij een overschot (+) op de basisrekening en/of een netto import (+)
van kort kapitaal uit het buitenland ontstaat er dus een overschot (+)
op de totale betalingsbalans, hetgeen gefinancierd moet worden door
een toeneming (+) van de officiële reserves van de centrale bank, dus
door een aankoop (+) van vreemde valuta door de centrale bank in ruil
voor guldens. Vergelijking (7) verbindt derhalve de binnenlandse
geldmarkt met de betalingsbalans. Deze vergelijking is een eenvoudige
weergave van de betalingsbalans en is dus een balansgelijkheid (zie
figuur 6).

Figuur 6

Betaling sbalans*)
NMF

aanbod van
vreemde
valuta

i— MF
VS
MF
MF
EMS
MF
•— ov

vraag naar
vreemde
valuta

ANFA

eb

In beginsel bestaat er een eenvoudige relatie tussen de posten van de
betalingsbalans en vraag en aanbod van vreemde valuta op de contante
valutamarkt. Alle debetposten van de betalingsbalans betekenen vraag
naar vreemde valuta en alle creditposten aanbod van vreemde valuta
*)

Alle posten van de betalingsbalans in figuur 6 zijn voor het
gemak positief genomen.

**) De Roos (1978), deel I, pp. 20-21.

;

.
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De betalingsbalansgelijkheid is dus te beschouwen als een evenwichtsvoorwaarde voor de contante valutamarkt. Op zeer korte termijn zal
vraag en aanbod van vreemde valuta echter voornamelijk bepaald worden
door het korte kapitaalverkeer, aangezien het saldo van de basisrekening dan constant verondersteld kan worden en de valutamarktinterventies in principe een beperkte invloed op vraag en aanbod van
vreemde valuta hebben.

2.1.8

De contante DM-koers
De contante DM-koers in guldens (SDM) > fungeert samen met de relatieve positie van de gulden binnen de EMS-interventieband als de
beide doelvariabelen van het wisselkoersbeleid en het geldmarktbeleid van DNB en moet dus als endogene variabele in het model opgenomen zijn, evenals de relatieve EMS-positie. Hierbij doet zich het
probleem voor, dat de verklarende variabelen van de contante
DM-koers enerzijds en die van de relatieve EMS-positie anderzijds
zeer veel overlapping zullen vertonen, waardoor hun beider gedragsvergelijkingen onderhevig zullen zijn aan een sterke simultaniteit
en mogelijk problemen geven bij bet simuleren met het model.
Immers, de contante DM-koers van de gulden speelt een dominerende
rol binnen de valuta, waarop de relatieve EMS-positie van de gulden
gebaseerd wordt. Om simultaniteit in het model te vermijden, zullen
we de contante DM-koers niet rechtstreeks verklaren uit o.a. het
verschil tussen de binnenlandse en West-Duitse geldmarktrente en het
korte kapitaalverkeer tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland,
zoals we dat normaliter zouden doen.
We zullen de contante DM-koers daarentegen verklaren via een omweg,
te weten via een endogene contante dollarkoers in guldens. Bij een
dergelijke omweg overlappen de verklarende variabelen van de DM-koers
en de relatieve EMS-positie elkaar aanzienlijk minder, zodat de
simultaniteitsproblemen grotendeels ontlopen worden.
*) De contante DM-koers in guldens wordt hier gedefinieerd als het
aantal guldens dat op de contante valutamarkt betaald moet worden
voor een DM; een stijging van deze koers betekent dat de gulden
deprecieert ten opzichte van de DM.
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In het model wordt dus zowel een gedragsvergelijking voor de contante
dollarkoers (SDOL) opgenomen, als een vergelijking waarin de contante
DM-koers gekoppeld wordt aan de contante dollarkoers.
Deze vergelijking bevat tevens de dollar-DM-koers (SDMDOL)

*)

, welke

buiten het model bepaald geacht wordt en dus een exogene variabele is.
Indien we de wisselkoersen in relatieve veranderingen of groeivoeten
uitdrukken, dan ontstaat de volgende vergelijking:
(8)

SDM

=

SDOL - SDMDOL

Vergelijking (8) geldt bij volledige valuta-arbitrage, hetgeen een
realistische aanname is op een zo efficiënt werkende (arbitragerende)
markt als de internationale valutamarkt

'.

Deze vergelijking is dus een evenwichtsvoorwaarde, waaraan vrijwel
altijd voldaan zal zijn.

2.1.9

De relatieve EMS-positie van de gulden

De derde gedragsvergelijking in het basisgeld-blok is die van de
relatieve positie van de gulden binnen de EMS-interventieband
(SEMS)

. De monetaire autoriteiten hebben zich verplicht om de

relatieve positie van de gulden ten opzichte van de overige valuta
van de landen binnen het EMS binnen een fluctuatiemarge (bandbreedte)
van 2\% rondom zijn van te voren vastgelegde pariteit te houden en
dus te interveniëren, indien deze positie het bovenste interventiepunt (+1 1/8%), dan wel het onderste (-1 1/8%) bereikt. Daarom wordt
de relatieve EMS-positie van de gulden hier als een 'officiële'
doelvariabele van het valutamarktbeleid (en dus het kleine monetaire
beleid) van DNB beschouwd. Daarnaast fungeert de contante DM-koers
als een 'officieuze' doelvariabele van dit beleid, maar is daarom

*)

De contante dollar-DM-koers wordt hier gedefinieerd als het aantal DM's dat betaald moet worden voor één dollar.
**)
Zie bijv. de efficiënte markthypothese van Fama (1970).
***) De relatieve EMS-positie van de gulden definiëren we hier als
het gemiddelde van de percentuele afwijkingen van de hoogste en
laagste valuta binnen de EMS-band van hun pariteit gedeeld door
de percentuele afwijking van de gulden van zijn pariteit; een
stijging van de relatieve positie van de gulden betekent dus dat
de gulden apprecieert ten opzichte van de overige valuta binnen
de EMS-band.
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niet minder relevant

J

.

Hoewel de centrale bank haar valutamarktinterventies eerder op de
relatieve positie dan ontwikkeling van de gulden binnen de EMS-band
zal afstemmen, zullen we de mutatie van de relatieve EMS-positie van
de gulden (ASEMS) hieronder als te verklaren variabele beschouwen.
Deze variabele achten wij in de eerste plaats beïnvloed door het
verschil tussen de binnenlandse geldmarktrente en de geldmarktrente
binnen de landen van het EMS

(Ar - Ar

). Hierbij nemen we de euro-

DM-rente als proxy voor de geldmarktrente binnen de landen van het
EMS.
Een relatieve stijging van de binnenlandse geldmarktrente ten opzichte
van die in de EMS-landen zal de vraag naar guldens in de EMS-landen
laten toenemen en de binnenlandse vraag naar EMS-valuta doen afnemen,
waardoor de relatieve EMS-positie van de gulden stijgt

. Daarnaast

nemen wij aan dat het korte kapitaalverkeer tussen Nederland en de
overige EMS-landen, dat nietgeinduceerd wordt door het verschil
tussen de binnen- en buitenlandse geldmarktrente, eveneens invloed
heeft op de relatieve EMS-positie. Dit renteongevoelige korte
kapitaalverkeer

' veronderstellen we proportioneel aan het totale

korte kapitaalverkeer tussen Nederland en de overige EMS-landen
(MF

EMS }

te

Zijn

'

Een netto import (+) van kort kapitaal uit de overige EMS-landen zal
de vraag naar guldens in het binnenland laten toenemen, waaruit een
stijging van de relatieve EMS-positie van de gulden resulteert.
De gedragsvergelijking wordt dus met de theoretisch verwachte tekens,
geformuleerd in partiële niveau-aanpassing:

*)

Kessler (1977)

**)

Ten overvloede wordt opgemerkt dat bij een appreciatie van de
gulden de relatieve EMS-positie van de gulden stijgt en de
koers van een vreemde valuta in guldens daalt. Dit is terug te
voeren op een verschil in definitie van beiden.

***) Bijv. kortlopend handelskrediet tussen Nederland en de overige
EMS-landen.
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(+)
(9)

<+>

SEMS = c()+c].SEMS_1+ c2.(Ar - A r

onder de randvoorwaarde:

- 1,125

(+)
18

X-)

) + C g . M F ^ + c 4 .D R

<^ SEMS

<^ + 1,125 .

Deze vergelijking bevat evenals de gedragsvergelijking van het netto
buitenlands actief van het bankwezen enige bijzondere dummies (D )
voor een herziening ('realignment') van de pariteiten binnen de EMSinterventieband. Aangezien bij de herzieningen, waarvoor een dummy is
opgenomen, de gulden revalueerde en dus de pariteit van de gulden in
opwaartse richting werd bijgesteld, verwachten we voor de 'realignment!dummies een negatief teken.
De relatieve EMS-positie van de gulden moet altijd binnen de interventieband blijven, hetgeen weergegeven wordt door een tweezijdige
randvoorwaarde.

De steekproefperiode voor vergelijking (9) zullen we korter nemen
(1979:4 - 1983:12) dan de steekproefperiode voor de overige gedragsvergelijkingen (1977:1 - 1983:12). Immers, het Europees Monetair
a|t\

Stelsel trad in werking op 13 maart 1979

}

en verving daarmee het

slangarrangement, waaraan een wisselend aantal EG-landen deelnamen.
Het slangarrangement kende een tweemaal zo grote fluctuatiemarge
(bandbreedte) als het EMS, nl. van 4|%, en daarbinnen een minislang
voor de Beneluxvaluta's met een fluctuatiemarge van 3%.
Vanwege voornoemde verschillen is het theoretisch niet juist om een
gecombineerde schatting te maken voor de relatieve positie van de
gulden in de slang en die in de EMS-band tesamen. We beschouwen dus
alleen de periode, waarin het EMS van kracht is geweest (+ 4 f jaar).

*) Aan het EMS nemen sinds de oprichting deel: België, Denemarken,
Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg
en Nederland.
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Figuur 7

De relatieve positie van de gulden en de Duitse Mark
binnen de EMS-interventieband (vrijdag-koersen)

Jaarverslagen DNB,
1982 en 1983.

Indien we de ontwikkeling van de relatieve EMS-positie van de gulden
(SEMS) bezien (zie figuur 7), dan blijkt deze in de perioden tussen
1 2
3
de herzieningen van de pariteiten (D , D , D ) trendmatig te
K

K.

K.

appreciëren, beginnend bij de bodem en eindigend bij het plafond. We
verwachten derhalve een trendmatige stijging van deze positie, welke
door de herzieningen onderbroken wordt.
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2.1.10

De contante dollarkoers

De vierde en laatste gedragsvergelijking in dit blok is die van de
contante dollarkoers in guldens (SDOL). ' . Hierbij gaan we uit van
de specificatie van Artus (1976), welke wij enigszins zullen aanpassen.
De dollarkoers is een in beginsel vrij zwevende koers en dus geen
doelvariabele, maar een gewone endogene, die samen met een exogene
dollar-DM-koers de DM-koers via een omweg bepaalt.
De relatieve verandering of groeivoet van de contante dollarkoers in
guldens (SDOL) wordt allereerst beïnvloed door het verschil tussen
de binnenlandse en Amerikaanse geldmarktrente
Een bepaalde

(Ar

- Ar

)

.

stijging van de binnenlandse geldmarktrente ten

opzichte van die in de V.S. zal de vraag naar guldens in de V.S.
laten toenemen en de binnenlandse vraag naar dollars doen afnemen,
waardoor de contante dollarkoers in guldens daalt.
Vervolgens nemen wij aan dat het renteongevoelige korte kapitaalverkeer tussen Nederland en de V.S. •

' ook de contante dollarkoers

beïnvloedt. Dit renteongevoelige korte kapitaalverkeer wordt eveneens proportioneel verondersteld aan het totale korte kapitaalverkeer
tussen Nederland en de V.S. (MF ).
Een netto import (+) van kort kapitaal uit de V.S. leidt tot een toeneming van de vraag naar guldens in het binnenland en dus tot een daling van de contante dollarkoers in guldens.

*)

De contante dollarkoers in guldens wordt hier gedefinieerd als
het aantal guldens dat betaald moet worden voor één dollar.

**) Artus (1976), pp. 315-316.
***) B.v kortlopend handelskrediet tussen Nederland en de V.S. .
Artus meent zelfs dan het totale korte kapitaalverkeer (MF„g)
VS
naast het korte renteverschil (Ar - Ar ) invloed uitoefent
op de contante dollarkoers (SDOL). Zie Artus (l976), pp. 323324.
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Daarnaast wordt de contante dollarkoers in guldens vooral verklaard
uit de contante dollar-DM-koers (SDMDOL) vanwege de interventieverplichtingen, welke DNB heeft aangegaan binnen de slang resp. het EMS,
en de daaruit voortvloeiende koppeling tussen de externe waarde van
*)
...
de gulden en de DM . Een stijging van de dollar-DM-koers leidt dus
tot een stijging van de dollarkoers in guldens.
Tenslotte wordt de contante dollarkoers in guldens verklaard uit de
e **)
verwachte dollarkoers in guldens (SDOL )
. Een stijging van de verwachte dollarkoers leidt tot een toeneming van de vraag naar dollars
en een afneming van de vraag naar guldens in het heden en dus tot een
stijging van de contante dollarkoers. De gedragsvergelijking wordt dus
met de theoretisch verwachte tekens:

(-)
w
.
VS
(10) SDOL = d Q + dj (Ar - Ar ) + d ^ MF y s
(+)

W
+ d_.SDMDOL

+ d..SD0Le
4
De coëfficiënt van de dollar-DM-koers (d~) geeft aan in hoeverre de
gulden de D-mark volgt ten opzichte van de dollar. Door het slangarrangement resp. de EMS-interventieband is de contante dollarkoers in gulr~
dens sterk afhankelijk van de contante dollar-DM-koers, hetgeen tot
uitdrukking zal komen in een hoge en zeer significante coëfficiënt
van de dollar-DM-koers. Dit betekent dat de contante dollarkoers in
guldens grotendeels in het buitenland wordt bepaald en weinig beïnvloedbaar is door de binnenlandse geldmarktrente.

*) Huijser (1980), pp. 302-303 en Fase (1981), pp. 53, 73. Beide auteurs vinden een hoge en zeer significante coëfficiënt voor de
dollar-DM-koers.
**) Artus (1976), p. 315.
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2.1.11

De verwachte

dollarkoers

De verwachte dollarkoers in guldens (SDOL ) is natuurlijk niet waarneembaar en moet derhalve benaderd worden door een of meer representatieve variabele(n).
Bij de benadering van de verwachte dollarkoers kunnen we kiezen uit
drie mogelijkheden.
De eerste mogelijkheid is dat we de verwachte dollarkoers benaderen
door de contante dollarkoersen in het (heden en) verleden, omdat de
valutamarktpartijen (beleggers, handelaren en banken) hun koersverwachtingen vooral baseren op de betreffende koers in het (heden en)
verleden. Anders gezegd, tot op een zekere hoogte trekken zij de
huidige koersen door naar de toekomst ('bandwagon effect'). In algemene zin kunnen we deze hypothese weergeven met de volgende gedragsvergelijking:

(ICT.1)

»
.(+)
.<+>
= e n . SDOL + e,.SDOL . + ... + e .SDOL
0
1 - 1
n
-n
n
waarbij E e = 1 en eventueel e_ = 0.
1=0
. e
SDOL

Hierbij worden de coëfficiënten e n , e., ..., e
geprikt

niet geschat, maar

, omdat de verwachte koers niet waarneembaar is. Een stij-

ging van de

contante dollarkoers in het (heden en) verleden heeft

tot gevolg dat de valutamarktpartijen een hogere dollarkoers in de
toekomst verwachten.
De tweede mogelijkheid is dat we de verwachte dollarkoers benaderen
door het verschil tussen het binnenlandse en Amerikaanse prijsniveau
in het (heden en) verleden als een proxy voor het verwachte verschil
in koopkracht tussen de gulden en de dollar (de relatieve koopkrachtpariteitentheorie)**) .

*) Fase (1981) prikt een dergelijke verwachte dollarkoers als volgt
op kwartaalbasis: SD0Le = 0,50.§DOL + 0,25.§DOL

+ 0,15.SDOL_2

+0,1.SD0L_,.
**) Artus (1976), pp. 315-316, 325 en Huijser (1980), p. 304; Zowel
Artus, als Huijser kwamen hiermee niet tot bevredigende empirische
resultaten.
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Wij wijzen deze mogelijkheid echter af als benadering voor de verwachte dollarkoers op zeer korte termijn.
Immers, de relatieve koopkrachtpariteitentheorie is een theorie voor
de middellange en lange termijn.
De derde en de laatste mogelijkheid lijkt ons het meest realistisch.
Hierbij veronderstellen we dat de verwachte dollarkoers gelijk is
aan de termijnkoers van de dollar in guldens met een zekere vertraging (FDOL , ) , b.v. de drie-maandstermijnkoers van de dollar. Een
drie-maandstermijnkoers van een bepaalde valuta is een afspiegeling
van de verwachtingen van de valutamarktpartijen omtrent de contante
*)
koers van de betreffende valuta over drie maanden .
Deze hypothese geeft de volgende gedragsvergelijking:

(10 ".2)

SD0Le = FD0L_k

(0 < k < 3)

Hierbij wordt dus niet voor een lineair vertragingsmodel van de termijnkoers in het verleden gekozen, maar slechts voor éën vertraagde
termijnkoers. A priori hebben we geen duidelijke verwachting betreffende de lengte van de vertraging (k), maar kunnen we deze wel begrenzen. De termijnkoers is dan slechts economisch zinvol en interpretabel, indien de vertraging zich bevindt tussen 0 en 3. Bij k = 0
geven de vergelijkingen (10) en (10/*. 2) samen, afgezien van het korte
kapitaalverkeer, de interestpariteitentheorie

weer en zijn ze nog

net interpretabel. Als k = 3, dan bevat vergelijking (10) de contante dollarkoers ex ante en ex post (FD0L_„ resp. SDOL) waarvan het
verschil aangeeft in hoeverre de verwachtingen op de drie-maandster•
.. **)
mijnmarkt achteraf gerealiseerd zijn

*) Lindeboom (1981) en De Roos (1984), p. 247.
**) Het zal duidelijk zijn dat bij k > 0 of k < 3 vergelijking(10'.2)
economisch weinig zinvol is.

34

2.2

HET VOLLEDIGE BLOK
Het v o l l e d i g e b a s i s g e l d - b l o k b e s t a a t u i t v i j f
drie definitievergelijkingen,

gedragsvergelijkingen,

twee b a l a n s g e l i j k h e d e n en éën e v e n w i c h t s -

voorwaarde, waaraan m e e s t a l v o l d a a n i s , en wordt d e r h a l v e

:

( 1 ) B = L S + NFAb + C
r
( 2 ) ALS - ANFA cb + ANDA
GELDMAEKT

( 3 ) ANDA - ANDAAUT + ANDA R I J K + C S W A Ö ^ A S D

(4) r

= aQ + a j . r _ j

+ a 2<
1-L

( 5 ) NFAb = b Q + b j . N F A ^

s

+ a„
3

+ b£.(r

;

<0>* • « ^ • i - " i

-wrrVS

+ b 3 l ^ S W A K + b 4 .NMF + b

-w2.rfflS)

+

.Dr

(.6) ANFA^
( 7 ) ANFA

= MFTTC + M F _ . C + M F m . + NMF + RBB
Va

ÜMb

Uv

( 8 ) SDM = SDOL - SDMDOL
VALUTAMARKT ( 9 ) SEMS = c Q + C j . S E M S ,

+ c„.(Ar

- Ar

EMS,
) + c-.MF

+

+ c . .D
4 r

onder: -1.125 < SEMS < + 1,125
( 1 0 ) SDOL = d Q + d j . (Ar
10 ) SDOL6 - FDOL

-k

~vs>) + d . M F + dg.SDMDOU d ..SD0L
2
ys
4

- Ar

(0 < k < 3)

Het basisgeld-blok kan dus weer opgedeeld worden in twee subblokken,
de geldmarkt en de contante valutamarkt en kan daarom ook als een gelden valutamarktmodel opgevat worden. De werking van het basisgeld-blok
kunnen we illustreren met een stroomdiagram ('flow chart'), waarin de

*) De notatie van de variabelen en de keuze van de data hiervoor worden vermeld in Appendix B.
De overige exogene variabelen zijn aangegeven met een streep boven
de variabele, de instrumenten met een ruit om de variabele.
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samenhangen tussen de instrumenten (in ruiten), de overige exogene
variabelen (in rechthoeken), de indicatoren en operationele doelvariabelen (in dikke cirkels) en de overige endogene variabelen (in
dunne cirkels) met behulp van pijlen zijn weergegeven (figuur 8 ) .

Figuur

Een s t r o o m d i a g r a m v o o r h e t

8.

Instrumenten

< Ar

^

^

Ar

basisgeld-blok
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3

EMPIRISCHE RESULTATEN
In deze paragraaf zullen we de regressies weergeven voor de gedragsvergelijkingen van de geldmarktrente, het netto buitenlands actief
van het bankwezen, de relatieve EMS-positie van de gulden en de con*)
tante dollarkoers in guldens , kortom voor de vergelijkingen (4),
(5), (9) en (10). De schattingen zijn uitgevoerd met behulp van de
gewone kleinste kwadraten-methode (OLS).
Voor de vergelijkingen (4), (5) en (10) is als steekproef genomen de
periode 1977:1-1983:12 en voor vergelijking (9) de periode 1979:41983:12 om eerder genoemde redenen, zodat het aantal waarnemingen in
**)
beginsel 84 resp. 57 bedraagt
en dus ook bij enige bijzondere dummies en - bij vergelijking (4) - elf maanddummies sprake is van voldoende vrijheidsgraden om de schattingen statistisch betrouwbaar te
noemen.
De opzet van deze paragraaf is als volgt.
Allereerst zullen we eventuele opmerkingen over het gebruikte datamateriaal (b.v. het gebruik van geïnterpoleerde

kwartaalcijfers) ma-

ken en de gehanteerde bijzondere dummies en eventueel maanddummies
wat nader toelichten.
Vervolgens geven we bij een seizoenspatróon de twee beste regressies
inet de bijbehorende toetsen in een tabel weer en zonder een seizoenspatroon de vier beste regressies, met en zonder een constante, en
zullen wij deze regressies in het- kort bespreken.
Tenslotte zullen we de meest bevredigende regressie kiezen en de
coëfficiënten hiervan (economisch) interpreteren.
Deze regressie zullen we later bij de simulatie van het model hanteren.
Bij sommige vergelijkingen is ter aanvulling op de schattingen voor
de theoretisch gespecificeerde vergelijking geëxperimenteerd met een
enkele verklarende variabele, waarvan de invloed theoretisch gezien

)

Hierin is de gedragsvergelijking van de verwachte dollarkoers
- vergelijking (10')- reeds gesubstitueerd.

*) Hoewel de verschillende transformaties van het datamateriaal (eerste verschillen, relatieve veranderingen, voortschrijdende middelen en interpolatie) tot een kleine reductie van het aantal waarnemingen leidt, geven deze transformaties hier dus geen problemen
met betrekking tot de statistische betrouwbaarheid van de schattingen.
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werd betwijfeld (b.v. SEMSe bij SEMS) of afgewezen
van een andere verklarende variabele (b.v. SDOL

ten behoeve

= L.SDOL). Deze ex-

perimenten zijn bedoeld als een extra toets van de gekozen hypothese
en specificatie.

2.3.1 Empirische resultaten voor de geldmarktrente
Allereerst zullen we ingaan op het gebruikte datamateriaal. Met betrekking tot de omvang en absolute verandering van de geldmarktruimte
(L resp. AL S ) en de oorzaken daarvan (ANFA

, ANDA

', ANDA

,

ASWAP en ASD) kunnen we het .volgende o^erken.
Tabel 8.2. in de Statistische bijlage van het Kwartaalbericht van DNB,
"Verruiming en verkrapping van de geldmarkt", bevat data in de vorm
*)
van mutaties tussen maandmedio's , die niet aansluiten bij de te
verklaren variabele (Ar ) en de overige verklarende variabelen
cfo

(Ar

c

en Ar ) in vergelijking (4), welke als maandgemiddelden zijn

gedefinieerd, en ook niet bij de rest van het model, dat maandgemiddelden en maandultimo's hanteert.
Daarom worden hier mutaties tussen maandultimo's van de geldmarktverruiming/verkrapping en de oorzaken daarvan als data gebruikt

Vervolgens zullen we de gehanteerde bijzondere dummy (D ) en de maandG
dummies (S^) wat nader toelichten. Bij de bijzondere dummy is sprake
van grote onzekerheid op de geldmarkt, die niet verklaard wordt door
de verklarende variabelen. Empirisch zal een dergelijke periode tot
uitdrukking komen als een uitschieter ('outlier') in het residuenverloop van een regressie. Vanwege het min of meer subjectieve karakter
van bijzondere dummies, streven wij er naar om een minimum aantal hiervan op te nemen.

*) Deze maandmedio's zijn gedefinieerd van de 15 van een bepaalde
maand tm. de 14 van de volgende maand en lopen dus een halve
periode vóór op maandultimo's, maar zijn niet door een vertraging
met een halve periode toe te rekenen naar maandultimo's.
**) Deze maandultimo's komen uit de op ultimobasis geherdefinieerde
tabel 402.1, welke verstrekt is door de Studiedienst van DNB.
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is opgenomen vanwege de excessieve olieprijsstijgingen

gedurende het laatste kwartaal van 1979 (de zgn. "tweede oliecrisis").
Bij de regressies met een constante is de maand december de basis van
het seizoenspatroon (S,„ = 0 ) . De coëfficiënten van de maanddummies
(S. tm. S..) weerspiegelen dus de seizoensgebonden afwijkingen voor
de maanden januari tm. november ten opzichte van de maand december.
Bij de regressies zonder een constante valt de basis van het seizoenspatroon weg en dient het seizoenspatroon uitgebreid te worden met
één extra maanddummy (S.» =f 0). Tussen deze beide wijzen om het seizoenspatroon vorm te geven bestaat geen principieel verschil, aangezien de extra maanddummy Sj» de rol van de constante overneemt.
Hier wordt gekozen voor een seizoenspatroon in de vorm van een constante
en elf maanddummies, dat meer aansluit bij de traditionele econometrische
literatuur.
We gaan nu over tot een bespreking van de meest bevredigende regressies van de geldmarktrente, waarbij dummy D Q

niet resp. wel is

opgenomen én om eerder genoemde redenen is geschat. Daartoe geven we
deze regressies in tabelvorm weer (zie tabel 1). In de tabel geven de
rijen de verschillende regressies weer en de kolommen achtereenvolgens
de coëfficiënten van de verklarende variabelen met tussen haakjes de
bijbehorende t-waarden, de toetsgrootheid van Durbin-Watson (DW), de
wortel van de gemiddelde kwadratische afwijking (RMSE) en de gecorri-2 *)
geerde determinatiecoëfficiënt (R ) '.. De beide laatste grootheden
fungeren hier als maatstaven voor de aanpassingskwaliteit van een regressie.
De verklarende variabelen hebben in de beide regressies van de tabel
een juist teken en zijn tevens duidelijk significant
van dummy D

. Door toevoeging

wordt het quotiënt van de met één periode vertraagde

geldmarktruimte (L ./l - L , ) , evenals de voorschotrente (r

) en de

rente-opslag (r ) van de centrale bank nog meer significant. De geldmarktruimte werkt dus pas na één maand door in de geldmarktrente, terwijl de voorschotrente en de rente-opslag deze rente ogenblikkelijk
beïnvloeden.
*) De gecorrigeerde determinatiecoëfficiënt is alleen voor regressies
met een constante gedefinieerd.
**) De toetsen worden uitgevoerd bij een onbetrouwbaarheidsdrempel
van 0,05.

Tabel 1

Empirische resultaten voor de geldmarktrente

1

(de periode 1977:1 - 1983:
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= toet:sgroothei d van Dui:bin-WatS(an (1 ore ie autocorrelatie)
= 'root-mean-square error' of de wortel van de gemiddelde kwadratische
= determtnatiecoefficient gecorrigeerd voor het aantal vrijheidsgraden
kwaliteit met constante)
= absolute t-waarden (significantie van verklarende variabelen)

