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Druk op de valutamarkt 
 

Henk Jager en Franc Klaassen 

Universiteit van Amsterdam 
 

Gepubliceerd als hoofdstuk 9 in het liber amicorum Een klassiek econoom met een brede blik. Opstellen 

aangeboden aan Hans Visser, Sdu Uitgevers, 2008, onder redactie van W.W. Boonstra en S.C.W. 

Eijffinger. 
 

 
We can probably best view exchange-rate models and their 

 fixed-rate balance-of-payments variants as logical exercises 

 of the if-then variety. If they are of limited value in making forecasts, 

 at least they can be of some help in the interpretation of history 

 and in the preparation of policy measures. 

Hans Visser (1995, p. 3) 

 

 

1. Inleiding 

 

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was de monetaire benadering van de 

betalingsbalans in zwang. Nadat het naoorlogse stelsel van vaste wisselkoersen in maart 1973 

instortte en de onderlinge koersen van de belangrijkste valuta in de wereld begonnen te zweven, 

verschoof het onderzoek naar de externe positie van een land met enige vertraging naar de 

monetaire benadering van de wisselkoers. In de aanvankelijke variant van de monetaire 

benadering waren de officiële interventies in de valutamarkt het doel van de verklaring; in de 

daarop volgende variant was dat het wisselkoersniveau.  

In het licht van de wisselkoerspraktijk is deze strikte tweedeling in het onderzoek 

opmerkelijk, want zelden zijn in de naoorlogse jaren vaste en zwevende wisselkoersen in hun 

zuivere vorm toegepast. Gewoonlijk betrof het een mengvorm, waarbij veelal wel de nadruk op 

de kenmerken van de ene of de andere uiterste vorm lag. Zo was het op papier vaste-

wisselkoersstelsel tussen de Tweede Wereldoorlog en 1973 in feite een vast, doch aanpasbaar 

wisselkoersstelsel, met voor iedere valuta ten minste wisselkoersflexibiliteit binnen de vaste 

bandbreedte van 2 procent tegenover de Amerikaanse dollar – en soms van tijd tot tijd een 

aanpassing van die fluctuatieband naar een ander wisselkoersniveau. Dit stelsel functioneerde 
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wereldwijd. Ook in het wisselkoersarrangement van het latere Europese Monetaire Stelsel, dat 

tussen 1979 en 1999 bestond, hadden de deelnemende landen voor hun valuta’s soortgelijke 

mogelijkheden, waarbij de fluctuatieband werd opgerekt naar aanvankelijk 4,5 procent en in 

augustus 1993 zelfs 30 procent. Anderzijds had het zweven van de koersen sinds 1973 vaak het 

karakter van beheerst zweven, waarbij de monetaire autoriteiten zo nu en dan intervenieerden in 

de valutamarkt, ten einde de koersontwikkeling bij te sturen. De jaren 1985-1988 vormen de 

bekendste periode van beheerst zweven. Ze omvat de Plaza-overeenkomst en het Louvre-

akkoord, interventie-afspraken betreffende de belangrijkste valuta, de Amerikaanse dollar. Het 

waren redelijk succesvolle pogingen van de G7-landen om de dollarwaarde in de valutamarkt 

aanvankelijk naar beneden te brengen om vervolgens de bereikte lagere waarde te stabiliseren. 

Onder vaste wisselkoersen was betalingsbalansevenwicht een van de centrale macro-

economische doelstellingen van economische politiek. De omvang van de valutamarktinterventies 

vormde daarvoor een goede indicator. In het geval van zwevende wisselkoersen was het 

betalingsbalansevenwicht verzekerd en verschoof de doelstelling naar wisselkoersstabiliteit. De 

verandering van de wisselkoers vormt daarvoor dan een goede graadmeter. Het is niet 

verwonderlijk dat al kort na de ineenstorting van het wereldwijde stelsel van vaste, doch 

aanpasbare koersen - gevolgd door een uitwaaiering naar uiteenlopende tussenvormen van 

wisselkoersvorming - een poging werd gedaan ook voor een hybride stelsel van 

wisselkoersvorming een onevenwichtigheidsindicator te ontwikkelen. In 1977 introduceerden 

Girton en Roper daartoe het begrip exchange market pressure (EMP), ofte wel druk op de 

valutamarkt. Ze combineerden hierin wisselkoersveranderingen en officiële 

valutamarktinterventies in één formule. Aanvankelijk vond hun aanpak nagenoeg geen navolging. 

Pas toen Eichengreen, Rose en Wyplosz in 1995 de aandacht trokken met hun empirische 

onderzoek naar speculatieve aanvallen tegen valuta’s waarbij ze het begrip EMP toepasten, 

ontstond er een levendiger gebruik van. De precieze vorm van dit begrip varieert daarbij nogal. 

In dit hoofdstuk zullen wij het begrip EMP uitdiepen. Het doel is daarbij een ideale 

formule voor EMP te bepalen. De bouwstenen daarvoor vormen enerzijds de economische theorie 

en anderzijds de mening van de monetaire-beleidsvoerders omtrent feitelijke druk op de 

valutamarkt. Daartoe zal een praktijksituatie nodig zijn. Deze betreft hier een geval van 

valutamarktonrust dat door de betrokken centrale banken indertijd goed is gedocumenteerd, te 

weten de EMS-crises in de jaren 1992 and 1993. 
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2. Naar een goed begrip 

 

Druk op de valutamarkt doet zich voor indien de ex ante vraag naar en het ex ante aanbod van de 

binnenlandse valuta op de valutamarkt van elkaar verschillen. Is er een ex ante netto aanbod van 

de binnenlandse valuta, dan spreken we van een positieve EMP. Er is dan sprake van een zwakke 

binnenlandse valuta op de valutamarkt. Bij een ex ante netto vraag naar de binnenlandse valuta is 

er sprake van een negatieve EMP. In dat geval is de binnenlandse valuta op de valutamarkt sterk 

te noemen. 

Het probleem is dat deze netto posities zich niet laten meten met behulp van de 

beschikbare statistieken. Gewoonlijk beschikt de betrokken centrale bank wel over 

marktinformatie om een beeld te krijgen van de aanwezige druk, maar partijen op de valutamarkt 

die op enige afstand staan – alsmede onderzoekers – ontberen dit inzicht. 

Zoals hiervoor al is aangegeven, is bij een volledig vrij zwevende wisselkoers de omvang 

van EMP eenvoudig vast te stellen, aangezien de wisselkoersverandering een perfecte 

afspiegeling van deze druk is. Dit meetinstrument heeft in dit regime een eenduidige relatie met 

EMP. Maar in het geval van wisselkoersrigiditeit ligt dit wezenlijk anders. De monetaire 

autoriteiten kunnen en zullen dan – gewoonlijk via handelingen van de centrale bank - door 

middel van meerdere instrumenten de EMP geheel of gedeeltelijk kunnen tegengaan. Dit 

verkleint de feitelijke wisselkoersverandering, waardoor deze geen goede indicatie van de druk 

meer geeft. Via de werking van deze instrumenten, samen met de nog resterende 

wisselkoersverandering, valt de EMP echter wel indirect te meten. Naast de eerder genoemde 

valutamarktinterventies zijn officiële rentetarieven en variaties in officiële beperkingen op 

internationale kapitaalbewegingen voor de hand liggende en voor dit doel veel gebruikte wapens. 

Ze hebben namelijk als kenmerk dat hun invloed op de omzet op de valutamarkt onmiddellijk en 

substantieel is, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de invloed van het financiële overheidsbeleid. 

Indien de monetaire autoriteiten van een ander land dergelijke ingrepen plegen met het oog op het 

verwezenlijken van de doelstelling ten aanzien van de betrokken wisselkoers, dienen ook deze bij 

de bepaling van EMP in de beschouwing te worden betrokken. 

 Voor deze indirecte meting van EMP bestaat geen eenduidige formule waarin de 

genoemde ingrepen in de valutamarkt hun plaats hebben. Tabel 1 bevat een gedetailleerd 

overzicht van de vormgeving van de EMP-formules zoals we die in de literatuur tegenkomen. 

Hieruit blijkt dat niet alleen beleidsingrepen met een vertraagde werking terecht ontbreken, maar 

dat ook kapitaalrestricties niet als component in een EMP-formule voorkomen. Dat laatste heeft 
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ongetwijfeld te maken met de moeilijkheid ze op een juiste manier te meten, als gevolg van hun 

grote variatie in vorm en vaak niet-kwantitatieve aard. 

Tabel 1 vormt de inspiratiebron voor de nu volgende beschouwing over de ideale EMP-

formule ter meting van de druk op de valutamarkt. Ten aanzien van de wisselkoerscomponent 

zijn de in de tabel aangehaalde auteurs gelijkgestemd: ze hanteren allen de relatieve 

wisselkoersverandering.  

 

Tabel 1 – EMP-formules  

 
Auteur(s) Wissel-

koers 
(S) 

Rente-
voet (i) 

Reserves (R) Gewich-
ten 

Waar- 
neming 

Girton/Roper (1977)   
Tanner (2000) 
IMF (2007) 

%ΔS  ΔR/M 1 
1 
σ 

J 
M 
J 

Roper/Turnovsky (1980) %ΔS  %ΔM 1  
Hallwood/Marsh (2004)  %ΔS  %ΔR/M-%ΔR*/M* 1 M 
Eichengreen/Rose/Wyplosz (1996)  
Gelos/Sahay (2000)  

%ΔS Δi-Δi* %Δ(R/M)-%Δ(R/M)* σ 
σ 

K 
M 

Mody/Taylor (2003)  %ΔS Δi %ΔR σ M 
IMF (1999)  ΔS  ΔR σ M 
Spolander (1999)  %ΔS  %ΔR η M 
Weymark (1997) en (1998) %ΔS  Δ(R/M) η K 
Pentecost/Van Hooydonk/Van Poeck (2001) %ΔS Δi-Δi* (R/M).ΔR/R=ΔR/M p K 
Eichengreen/Rose/Wyplosz (1995) 
Vanneste/Van Poeck/Veiner (2004) 

%ΔS Δi-Δi* Δ(R/M) σ 
σ 

K 
 

Van Horen, Jager, Klaassen (2006) %ΔS Δi ΔR/M σ M 
Prati/Sbracia (2002), Bannier (2006) %ΔS r-rgem ΔR/IM σ M 
Klaassen/Jager (2006) %ΔS i-id  σ M, D 
    
Verklaring van de symbolen:  
(%)Δ is de (relatieve) verandering van de betrokken variable;  
een asterisk (*) geeft aan dat de betrokken variabele betrekking heeft op een referentieland (gewoonlijk de V.S of 
Duitsland) of een gemiddelde betreft van een groep landen; 
S is prijs van de vreemde valuta in eenheden van de binnenlandse valuta;  
i is de rentevoet voor kortetermijnbeleggingen en id de binnenlandse korte rente die intern evenwicht (zoals omschreven 
in noot 3) creëert; r is de reële rente en rgem het gemiddelde van r; 
R staat voor de voorraad internationale monetaire reserves, terwijl M de basisgeldvoorraad is en IM de importwaarde;  
σ geeft aan dat de gewichten zo zijn gekozen dat de variabiliteit van de in de formule opgenomen componenten aan 
elkaar gelijk zijn gemaakt, 1 dat alle gewichten de waarde één hebben gekregen, η dat de gewichten zijn geschat met 
een structureel model, p dat de principale-componentenanalyse is gebruikt voor het bepalen van de gewichten; 
K (J of M of D) duiden erop dat kwartaal- (jaarlijkse of maandelijkse of dagelijkse) waarnemingen zijn gebruikt, indien 
geen letter is toegevoegd ontbreekt in de betrokken publikatie een empirische toepassing. 
 

De rentecomponent in de EMP-formule zorgt daarentegen voor de meeste verschillen. In bijna de 

helft van de onderzoeken in tabel 1 komt de rente niet voor en beperken de auteurs zich tot de 

wisselkoers- en reservecomponent. In de tien onderzoeken waarin de rente wel voorkomt, staat de 

rente in de meerderheid van de gevallen in de vorm van de renteverandering in de EMP-formule. 

Het alternatief is de rente in niveauvorm. In eerste instantie lijkt hierbij sprake te zijn van een 
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verschil in inschatting van het belang van de voorraad- tegenover de stroomaanpassing van 

beleggingsportefeuilles. Staat de renteverandering in de EMP-formule, dan lijkt de 

veronderstelling te zijn dat een verhoging van de binnenlandse rente enkel in de periode van de 

renteaanpassing beleggingskapitaal vanuit het buitenland aantrekt – en daarmee de druk op de 

valutamarkt verlicht. In de daarop volgende periode is dan – bij gelijkblijvende rente - het effect 

van die renteverhoging alweer uitgewerkt. Is echter het renteniveau in de EMP-formule 

opgenomen, dan lijkt de veronderstelling te zijn dat de renteverhoging ook in de perioden na de 

rentestijging via een duurzame extra instroom van buitenlands beleggingskapitaal de druk op de 

valutamarkt tegengaat.  

De ware reden voor het gebruik van de rente in veranderingsvorm blijkt specifieker te 

zijn. Die is de keuze van het theoretische uitgangspunt, te weten de geldigheid van de monetaire 

benadering van de wisselkoers. Hierin gaat er van het renteniveau - via de vraag naar geld, het 

prijsniveau en vervolgens de werking van de absolute versie van de koopkrachtpariteit - een 

beïnvloeding van het wisselkoersniveau uit. Omvorming van dit verband naar eerste verschillen 

levert een invloed op van de renteverandering op de wisselkoersverandering. Hierbij zijn twee 

kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is de vraag waarom men eerste verschillen neemt. Het ligt 

inderdaad voor de hand om het eerste verschil van de wisselkoers te nemen om druk te meten, 

maar dat impliceert niet dat voor de meting van EMP ook de rente in eerste verschil genomen 

moet worden. Sterker nog, de beleidsvoerders wekken in hun uitspraken, publicaties en gedrag 

sterk de indruk dat huns inziens een valuta die onder druk staat geholpen is met een hoger 

renteniveau ook al is dat na de initiële verhoging een constant niveau. Bijvoorbeeld een rente die 

twee dagen op 100% wordt gezet om een speculatieve aanval op te vangen, impliceert met ingang 

van de tweede dag een verandering van nul. Zou de EMP-maat de renteverandering bevatten, dan 

lijkt er op die dag geen enkele druk te zijn. Met het renteniveau in de EMP-maat brengt deze 

daarentegen wel de speculatieve aanval van begin tot eind tot uitdrukking. 

Een tweede kanttekening bij het gebruik van de monetaire benadering is dat deze bij 

uitstek langetermijntheorie van de wisselkoers slecht bruikbaar is voor de vormgeving van de 

EMP-formule – die juist volledig is gericht op onvertraagde effecten op de valutamarkt en dus de 

zeer korte termijn. Dit moge blijken uit de richting van het rente-effect op de wisselkoers in deze 

theorie. Een verhoging van de binnenlandse rente verlaagt de vraag naar geld; ze creëert aldus een 

aanbodoverschot op de binnenlandse geldmarkt en leidt zo tot een binnenlandse prijsverhoging. 

Krachtens de koopkrachtpariteit zal de binnenlandse valuta daardoor in waarde dalen. Zowel de 

resulterende prijsverhoging als de aanwezigheid van koopkrachtpariteit maakt deze theorie 

volgens empirisch onderzoek tot een theorie waarvan de effecten pas op lange termijn opgaan. 
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Het zojuist aangegeven verband tussen rente en valutawaarde staat haaks op de door 

beleidsvoerders unaniem uitgedragen visie dat een hogere rente juist steun aan de betrokken 

valuta geeft!1 Het is opvallend dat de onderzoekers ondanks deze kanttekeningen elkaar zo 

massaal navolgen in het gebruik van het monetaire model. 

Deze constateringen geven de ontoereikendheid aan van het gebruik van de monetaire 

benadering voor de meting van EMP en trekken het gebruik van de rente in veranderingsvorm in 

twijfel,2 maar roepen wel de vraag op hoe EMP dan wel te meten. Het volgende voorbeeld kan 

daartoe de inspiratie geven. Een hoge binnenlandse rente gericht op intern evenwicht in het land 

in kwestie,3 heeft als neven-effect dat ze de op de valutamarkt de vraag naar binnenlandse valuta 

stimuleert, hetgeen zich uit in een lagere druk op die markt. Doet de centrale bank niets om die 

weg te nemen, dan zal de munt appreciëren. Deze appreciatie weerspiegelt precies de druk, zodat 

hier de verhoogde rente geen deel van de EMP-formule dient uit te maken. Alleen als de centrale 

bank vanwege wisselkoersdruk de rente af laat wijken van hetgeen ze wenselijk acht voor intern 

evenwicht, geeft de resulterende wisselkoersverandering een vertekend beeld van de druk. In dat 

geval moet er een rentecomponent aan de wisselkoersverandering worden toegevoegd om de druk 

toch correct te meten. Het ligt daardoor voor de hand de rentecomponent van de EMP-formule te 

laten bestaan uit het verschil tussen het feitelijke renteniveau en het renteniveau dat nodig is om 

intern evenwicht te verwezenlijken (weergegeven met i-id in tabel 1); zie Klaassen en Jager 

(2006) voor een formele afleiding. Laatstgenoemde rente maakt deel uit van de zogenoemde 

counterfactual: de situatie die zou bestaan indien de centrale bank niets zou doen om de druk weg 

te nemen, zodat de wisselkoersverandering precies de druk weer zou geven. 

Uiteraard staat een bilaterale wisselkoers evenzeer onder invloed van de rente in het 

andere land waarvan de valuta bij deze wisselkoers is betrokken. Het is dan ook begrijpelijk dat 

in vijf van de tien onderzoeken uit tabel 1 waarin de EMP-formule een rentecomponent bevat, 

naast de binnenlandse rente de buitenlandse rente erin voorkomt. Maar beïnvloeding is een 

noodzakelijke, maar zeker nog geen voldoende voorwaarde voor opname in de EMP-formule. 

Zoals zojuist aangegeven, is het daarvoor nodig dat de aanpassing in de waarde van de betrokken 

component van de EMP-formule specifiek is bedoeld om de druk op de valutamarkt weg te 

nemen. Alleen deze aanpassing geeft, samen met de waargenomen wisselkoersverandering, een 

                                                           
1 Alleen Eichengreen et al. (1996) en Pentecost et al. (2001) besteden hier aandacht aan; zij introduceren 
een tweede renteterm met wél een waardeverhogende invloed van een hogere rente op de binnenlandse 
munt.  
2 Een bijkomende zwakte van de monetaire benadering is het endogeniteitsprobleem dat bij empirische 
toetsing van de theorie gewoonlijk is genegeerd. Zie hierover onder andere Jager (1978). 
3 Intern evenwicht is een situatie waarin de gewenste waarden voor werkloosheid en inflatie zijn 
gerealiseerd. 
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goed beeld van EMP. Voorzover het buitenland de rente niet expliciet inzet om de druk weg te 

nemen – en dat zal in de praktijk vaak het geval zijn -, moet dit instrument buiten de EMP-

formule blijven. 

Uitgaande van de keuzes die in tabel 1 zichtbaar zijn, resteert nu nog de bespreking van 

de derde en laatste component van de EMP-formule: de component van officiële reserves. In 

vrijwel al het onderzoek in tabel 1 komt deze component voor, als een procentuele verandering, 

door in de meeste gevallen de verandering van de reservevoorraad te relateren aan een 

schaalvariabele. Daarvoor dient dan meestal de basisgeldvoorraad in het land in kwestie. Het 

onderliggende motief lijkt te zijn dat dan alle EMP-componenten sterk vergelijkbaar worden, 

aangezien ze alle de vorm van een procentuele verandering hebben en zodoende dezelfde 

dimensie bezitten.  

Op deze vormgeving van de reservecomponent valt echter het een en ander af te dingen. 

In de eerste plaats is voor het doel dat EMP-onderzoek nastreeft de keuze van de 

reserveverandering in de teller wel erg ruw. Zoals eerder bij de rentecomponent uitgelegd, dienen 

de componenten in de EMP-maat weer te geven wat de centrale bank heeft gedaan om de druk 

weg te nemen. Dit kan een officiële interventie op de valutamarkt zijn. De reserveverandering is 

een benadering daarvoor. Maar de reservevoorraad verandert niet alleen daardoor. Ook af- en 

opwaarderingen van reserve-activa in termen van de numerair dragen daaraan bij, evenals de 

periodieke bijschrijvingen van beleggingsopbrengsten van de reserve-activa. Het mag duidelijk 

zijn dat zeker in tijden van valuta-onrust deze ‘verontreiniging’ van de reservecijfers aanzienlijk 

kan zijn. Daar komt nog als bezwaar bij dat de reservecijfers vaak enkel op maandbasis 

beschikbaar zijn, een frequentie die voor valutamarktstudies in feite sterk te kort schiet. Helaas 

zijn er nog maar erg weinig landen die hun interventiecijfers publiceren.  

Een tweede kanttekening bij de keuze van de reservecomponent in EMP betreft de 

schaalvariabele. Deze kan het beste worden verduidelijkt door eerst op de gewichten van de 

componenten in de ERM-formules in te gaan. 

De opzet van de EMP-formule is om de druk of de valutamarkt te benaderen via de 

reacties die deze druk teweeg brengt: een wisselkoersverandering, een rente-inzet en 

valutamarktinterventies. Ieder van deze reacties wordt voorzien van een parameter, waarna de 

producten van de reactie en bijbehorende parameter worden opgeteld tot de EMP. Dit betekent 

dat de parameter die is gekoppeld aan een specifieke reactie in feite de effectiviteit van deze 

reactie ten aanzien van de druk op de valutamarkt uitdrukt.4 Aangezien alle onderzoeken werken 

met parameters die constant zijn in de tijd, dienen de reacties ieder een zodanige vorm te hebben 
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dat een constante effectiviteit door de jaren heen realistisch is. Ervan uitgaande dat dat een goede 

benadering is voor de procentuele verandering van de wisselkoers en de verandering van de 

binnenlandse rente in procenten, zal de reservecomponent zoiets moeten zijn als de omvang van 

de officiële interventies gerelateerd aan de omzet op de valutamarkt. Dit betekent dat de keuzes 

van de schaalvariabele voor de reserveverandering in de onderzoeken in tabel 1, te weten de 

basisgeldvoorraad en in een geval de importwaarde, in feite als een benadering dienen van deze 

omzet. Dit is een wel erg ruwe benadering, maar wel een begrijpelijke aangezien we een maar 

zeer incidenteel inzicht in de valutamarktomzet zelf hebben.5 

Een duidelijke samenvatting van het voorgaande is de volgende formule van de druk op 

de valutamarkt:6 

 

EMP = %ΔS + β.(i – id) - γ.ΔR/V - δ.(i* - i*d) + ε.ΔR*/V*, 

 

waarin de parameters β tot en met ε de effectiviteiten uitbeelden en variabelen die zijn voorzien 

van een asterisk betrekking hebben op het land waarvan de valuta de tegenhanger van de 

binnenlandse valuta vormt in de wisselkoers. Door de relatieve verandering van de wisselkoers 

het gewicht één te geven is de dimensie van EMP dezelfde dimensie geworden als die van deze 

wisselkoerscomponent. De theoretische verwachting is dat de parameters positief zijn. De 

variabele V drukt de omzet op de valutamarkt uit. 

De zwakste punten van een empirisch onderzoek naar EMP op basis van deze formule 

vormen in feite de kwantificering van de parameters en de id-variabelen. Veruit de beste methode 

om de effectiviteiten te kwantificeren zou het schatten van een econometrisch model voor het 

betrokken land zijn. Maar zo’n omvangrijke aanpak gaat te ver voor dit hoofdstuk. Een directere 

bepaling is niet voorhanden, waardoor de methoden in beeld komen die in de op-een-na-laatste 

kolom van tabel 1 zijn opgesomd. Helaas hebben deze, afgezien van de met η aangeduide 

methode, weinig van doen met het begrip effectiviteit. 

Onze keuze van de rentecomponent van de EMP-formule schept een nieuw probleem, te 

weten de bepaling van id, het renteniveau dat behoort bij intern evenwicht. Ook hier lijkt een voor 

de hand liggende keuze te zijn om dit renteniveau te laten bepalen door een econometrisch model 

van het land in kwestie. De praktijk van de monetaire politiek laat echter zien dat er een sterke 

                                                                                                                                                                             
4 Eigenlijk heeft alleen Wymark in haar publicaties deze rol van de effectiviteiten scherp ingezien. 
5 Eens in de drie jaar publiceert de Bank for International Settlements (BIS) een maandgemiddelde van de 
dagelijkse omzet op de valutamarkt. Het betreft steeds de maand april. Het meest recente jaar is 2007. Het 
betreft cijfers over de nationale valutamarkten voor een groot aantal landen. 
6 Zie Klaassen en Jager (2006) voor een wiskundige afleiding van de kern van deze formule. 
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behoefte bestaat aan een verkorte weg – die het monetaire beleid vooral transparanter maakt. Dit 

lijkt namelijk de verklaring te zijn voor bijvoorbeeld het gebruik van geldgroeiregels in het 

verleden en de huidige populariteit van de Taylor rule voor het beoordelen van de monetaire 

politiek. Met name deze laatste regel, die expliciet een rentebepaling voor intern evenwicht 

formuleert, lijkt een mogelijke kandidaat voor de invulling van id in het kader van de EMP-

formule. Een andere interessante kandidaat is de reële-rentepariteit. De binnenlandse rente 

behorend bij intern evenwicht wordt in de reële-rentepariteit geacht gelijk te zijn aan de 

buitenlandse rente, maar met een correctie voor het inflatieverschil. Is de binnenlandse inflatie 

x% hoger dan in het buitenland, dan zal ook de binnenlandse rente behorend bij intern evenwicht 

x% hoger liggen dan de feitelijke buitenlandse rente. Zoals bij iedere beleidsregel is ook de reële-

rentepariteit gebaseerd op enkele vereenvoudigende aannames. Een op reële-rentepariteit 

gebaseerde id impliceert dat de rentecomponent i-id in de EMP-maat gelijk is aan het reële 

renteverschil met het referentieland.  

 

3. EMP in Frankrijk ten tijde van de EMS-crises  

 

Zoals in de vorige paragraaf bleek, is de invulling van de rentecomponent het onderdeel in de 

EMP-formule dat de grootste verdeeldheid oproept. In deze paragraaf zullen de uitkomsten en de 

gevoeligheid van de meting van de druk op de valutamarkt voor een drietal invullingen van deze 

component worden gepresenteerd en wel ten tijde van een hectische periode op de Europese 

valutamarkten, te weten de EMS-crises van de jaren 1992 en 1993. We zullen zowel maand- als 

dagcijfers gebruiken en ons daarbij beperken tot een van de valuta’s die centraal stond in de 

toenmalige beleidsdiscussie over de richting van het Europese monetaire en wisselkoersbeleid, te 

weten de Franse frank. Het voordeel van de keuze van deze periode is dat de beleidsvoerders (met 

inbegrip van de BIS) deze periode nauwkeurig hebben beschreven. We zullen de visie van de 

monetaire-beleidsvoerders op de valutamarktdruk op de frank als leidraad nemen voor de 

kwaliteit van de meting van deze druk. Duitsland vormt daarbij voor de frank het referentieland. 

Hoe meer de uitkomst van de meting aansluit bij deze visie van de beleidsvoerders, hoe beter de 

meting wordt geacht te zijn. Vanwege de moeilijkheid van een juiste meting van de 

valutamarktinterventies, zal de meting hier beperkt blijven tot de wisselkoers- en rentecomponent 

van de EMP.7   

                                                           
7 Aangezien de kapitaalrestricties in de landen die voorbereidingen troffen voor de EMU toen nagenoeg 
waren afgeschaft – en dit gold zeker voor Duitsland en Frankrijk -, kunnen we die potentiële EMP-
component in dit onderzoek negeren. 
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 Voor de rentecomponent zullen we drie varianten toepassen. De eerste is de verandering 

van de binnenlandse rente minus de verandering van de buitenlandse rente, Δi-Δi*. Deze keuze 

sluit aan bij de variant die blijkens tabel 1 het vaakst is gebruikt. De tweede variant heeft als 

rentecomponent het verschil tussen het binnenlandse en buitenlandse renteniveau, i-i*; met andere 

woorden, deze variant neemt voor de rente behorend bij intern evenwicht, id, simpelweg i*. De 

derde variant preciseert id tot de hiervoor genoemde reële-rentepariteit, zodat i-id het reële-

renteverschil is. Merk op, dat de rentes in de vorige periode, zoals ingebracht door Δi-Δi*, niet 

gezien moeten worden als een specifieke keuze voor id en i*d, want die laatste betreffen de 

counterfactual van het nastreven van intern evenwicht terwijl de vertraagde rentes het actuele 

monetaire beleid betreffen.  

De wisselkoersdata in het nu volgende empirische onderzoek zijn ontleend aan Reuters. 

De nominale maandelijkse rentes zijn gemiddelden van dagelijkse waarnemingen van de 

dagrente. Voor Duitsland zijn dat onshore rates, maar voor Frankrijk offshore rates afkomstig uit 

de Financial Times. De gegevens voor de inflatievoeten zijn berekend uit de data voor 

consumptieprijzen (CPI) afkomstig van de IMF-publicatie International Financial Statistics. Hun 

dagelijkse waarden zijn benaderd door lineaire interpolatie van de maandcijfers. Al deze data zijn 

verschaft door Datastream. 

 De twee belangrijkste momenten in de EMS-crises van 1992 en 1993 waren de val van 

het pond sterling en de lire op 19 september 1992, de dag die ook bekend is geworden als Black 

Wednesday, en de verbreding van de fluctuatieband van het ERM (Exchange Rate Mechanism) 

van het EMS voor de deelnemende valuta’s van 4,5 naar 30 % op 2 augustus 1993, na heftige 

aanvallen op de Franse frank.   

Figuur 1 laat voor Frankrijk tegenover Duitsland de bewegingen zien in de EMP-

wisselkoerscomponent %ΔS, de met elkaar concurrerende rentecomponenten Δi-Δi*,i-i* en i-id, 

alsmede de drie resulterende EMP-metingen. Voor de id is daarbij, zoals gezegd, de reële-

rentepariteit gebruikt. De bovenste drie grafieken betreffen maandelijkse waarnemingen voor de 

twee jaren 1992 en 1993; de onderste drie grafieken zoomen in op de twee belangrijkste 

crisismaanden voor de Franse frank, te weten juli en augustus 1993. Voor de bepaling van EMP is 

gebruik gemaakt van het wegingsschema dat Eichengreen et al. (1995) introduceerden en dat  

 

 

Figuur 1 –  EMP voor Frankrijk  
(maandcijfer voor 1992/93; dagcijfers voor juli/augustus 1993) 
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vervolgens veelal werd nagevolgd. Het komt erop neer dat mèt de gewichten de volatiliteiten van 

de EMP-componenten gelijk zijn. Dit komt tot stand door in eerste instantie als gewicht de 

inverse van de standaarddeviatie van de betrokken component te nemen en de uitkomst 

vervolgens te vermenigvuldigen met de standaarddeviatie van de wisselkoerscomponent. Zo 

realiseren we de parameter één voor de wisselkoerscomponent in onze formule en de genoemde 

parameters voor de overige componenten.  

Alvorens de grafieken te beoordelen, schetsen we de economische spanningen in de 

getoonde periode, alsmede de beoordeling van de valutamarktspanningen door de monetaire-

beleidsvoerders. In het licht van de anti-inflatoire houding van Duitsland, was zo vlak na de 

Duitse eenwording de inflatie in het land met 3,5% hoog te noemen. Het was dan ook niet 

verrassend dat de Duitse monetaire autoriteiten de korte rente, met gemiddeld 9,4%, erg hoog 

hielden. Veel van de andere EMS-landen ervoeren daarentegen de lage economische groei, in het 

licht van een te hoge werkloosheid, als hun voornaamste economische probleem. Het volgende 

citaat is een illustratie van de hieruit resulterende spanning tussen de beleidsvoerders van de 

verschillende landen: “Therefore, it is not surprising that several countries asked the Bundesbank 

for a reduction in official interest rates, … because they considered German’s high interest rate … 

as a burden.” (Deutsche Bundesbank, 1993, p. 83). 

Dan nu een aantal aanhalingen uit officiële publicaties die representatief zijn voor het 

oordeel van de toenmalige monetaire-beleidsvoerders over de spanningen op de valutamarkt in 

die jaren, toegespitst op de Franse frank. “By the summer of 1992 there was a growing tension 

between monetary policy requirements in Germany and monetary policy elsewhere. Tight 

monetary policies in Germany … were transmitting an excessive disinflationary impulse to other 

ERM countries, … contributing to tensions within the ERM.” (Bank of England, 1993, p. 5). 

Nadat op 16 september het pond en de lire door speculatie gedwongen het ERM verlieten: “ … 

exchange market pressures persisted into October and, particularly, November. …Pressure soon 

encompassed the French franc again … Throughout December 1992 and January 1993 the French 

franc … continued to come under intermittent heavy pressure, …” (BIS, 1993, pp. 188-89). 

“Following the devaluation of the Irish pound [February 1, 1993], tensions persisted 

intermittently in the ERM, with the French franc in particular near its floor in the narrow band 

until well in April, as the Bundesbank cut interest rates fairly steadily but cautiously. … Towards 

the end of June [1993], however, a further rise in French unemployment was announced. This 

seemed to serve as a reminder to the markets of the limits to which domestic interest rates could 

be raised to defend fixed parities in depressed economies, no matter how sound the ‘traditional’ 

fundamentals. … In the final week of July the French franc started to come under massive selling 
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pressure and the Bank de France raised interest rates.” (BIS, 1994, pp. 166-67) Na de aanzienlijke 

verbreding van de fluctuatieband op 2 augustus stelt de Banca d’Italia (1994, p. 19): “Interest 

rates in France … were lowered with extreme caution and … remained anchored to German rates 

despite the persistence of adverse economic conditions … The authorities thus signalled their 

intention to continue to give priority to the objective of exchange rate stability.”  

Het beeld dat uit de voorgaande aanhalingen voor de Franse frank op de valutamarkt voor 

de jaren 1992 en 1993 naar voren komt is dat van een zwakke Franse frank vanaf de zomer van 

1992 (en wellicht al daarvoor) tot ver na de verbreding van de fluctuatieband begin augustus 

1993. De hiermee gepaard gaande positieve waarde van de druk op de valutamarkt verdween 

slechts bij tussenpozen. In de derde grafiek van boven in figuur 1 blijkt de EMP die is gebaseerd 

op eerste verschillen van de rentevoeten niet aan deze karakterisering te voldoen. Over de hele 

periode bezien is deze EMP-waarde gemiddeld nauwelijks positief, terwijl in diverse maanden de 

druk op de valutamarkt volgens deze EMP-variant juist negatief is – wat synoniem is voor een 

sterke frank. Het is opmerkelijk dat in deze EMP-variant de eerder beschreven druk in de 

maanden februari–april 1993 behorende bij een zwakke frank onopgemerkt blijft. Sterker nog: in 

maart/april zou de frank volgens deze variant juist sterk zijn geweest. In de tweede grafiek blijkt 

deze uitkomst voort te komen uit de negatieve bijdrage van de rentecomponenten aan de EMP-

waarden. Daarin zit blijkbaar de zwakte van deze EMP-variant. Deze variant volgt ook slecht het 

hiervoor beschreven patroon van valutamarktdruk na 2 augustus 1993. Dat patroon heeft als 

kenmerk dat de Franse rente uit binnenlands economisch oogpunt te hoog werd gehouden ten 

einde op de valutamarkt steun aan de frank te kunnen blijven verlenen. Dat duidt op een zwakke 

frank. In de maanden september-december wijst deze EMP-variant echter bijna zonder 

uitzondering op een negatieve druk op de valutamarkt, die juist bij een sterke frank behoort. Ook 

nu is het de rentecomponent van de EMP-variant die deze tegenstelling veroorzaakt.  

De beide andere EMP-varianten vertonen in de derde grafiek van figuur 1 een opvallende 

gelijkenis in bewegingspatroon. Daarbij heeft de variant waarin de rentecomponent is gebaseerd 

op de reële-rentepariteit (de donkere lijn) bij voortduring een circa 1 procentpunt hogere waarde. 

Dit verschil wordt veroorzaakt door de rentecomponent, zoals weergegeven in de tweede grafiek. 

Een positieve waarde voor de lichte lijn in de tweede grafiek geeft aan dat in de onderzochte 

periode de Franse rente bij voortduring hoger was dan de Duitse. De sterker positieve waarden 

voor de donkere lijn weerspiegelen dat het reële renteverschil i-id groter was dan het nominal 

verschil i-i* vanwege een voortdurend lagere inflatie in Frankrijk in vergelijking tot Duitsland. In 

de laatste vier maanden van 1993 contrasteren deze beide EMP-varianten het meest. De donkere 

lijn is tot eind november nog positief – zij het in afnemende mate; de lichte lijn is afgezien van 
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een korte periode in begin oktober steeds negatief. De donkere lijn sluit daarmee duidelijk beter 

aan bij de spanning op de valutamarkt voor de Franse frank zoals die in de aanhaling van de 

Banca d’Italia over die periode zichtbaar is. Het zijn dus blijkbaar meer reële dan nominale 

renteverschillen die druk op een munt weergeven. 

De laatste drie grafieken van figuur 1 zoomen in op de crisisperiode juli-augustus 1993 

voor de Franse frank. Ze bevatten de waarden van de EMP-varianten en hun componenten op 

dagfrequentie. Dit zijn de twee maanden die in de bovenste drie grafieken op de horizontale as 

zijn omzoomd met dikke stippen. De week voorafgaand aan de verbreding van de fluctuatieband 

op 2 augustus 1993 is wellicht de interessantste deelperiode ervan. In de eerste helft van die week 

duidt de EMP-formule die is gebaseerd op renteveranderingen nog op juist een sterke frank. Dat 

lijkt een zeer onwaarschijnlijke situatie. Deze constatering geldt eveneens voor de afwezigheid 

van druk op 2 augustus, de dag dat de Franse frank door de bandverbreding de ruimte kreeg met 

ruim 2% in waarde te dalen. Meteen na 2 augustus is volgens deze EMP-formule de druk op de 

valutamarkt voor de frank geheel uit de lucht. Dit is strijdig met de eerdere aanhaling uit het 

verslag van de Banca d’Italia. De beide EMP-formules die zijn gebaseerd op renteniveaus gaan 

niet verder dan het geven van een indicatie van een zekere verlichting van de druk op de 

valutamarkt in de eerste helft van de week die aan 2 augustus voorafging. Ook vertonen ze beide 

op 2 augustus de grootste positieve uitslag in de twee maanden die in deze grafiek in beeld zijn 

gebracht. Beide feiten lijken realistisch. Beide formules laten ook zien dat in de rest van augustus 

de druk op de Franse frank geleidelijk afneemt – dit is wél in lijn met het citaat uit het verslag van 

de Banca d’Italia. 

 De voorgaande empirische beschouwing overziend komen we tot de volgende slotsom. 

De EMP-formule waarvan de rentecomponent is gebaseerd op het renteniveau, terwijl het 

renteniveau dat behoort bij intern evenwicht strookt met de reële-rentepariteit, sluit qua 

uitkomsten beter dan de beide onderzochte alternatieven aan bij het oordeel van de monetaire-

beleidsvoerders omtrent de druk op de Franse frank op de valutamarkt. Het is interessant te 

constateren dat juist deze formule - veel sterker dan de beide concurrenten in het onderhavige 

onderzoek – laat zien dat de EMS-crisis van september 1992 niet echt onverwachts kwam. Al 

vanaf juni lag namelijk de waarde van de gemeten druk op het in de tijd bezien aanzienlijke 

niveau van 2%. De EMS-crisis van begin augustus 1993 kwam volgens deze formule abrupter, 

aangezien pas eind juli de gemeten druk de waarde van 2% overschreed. 
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4. Slotbeschouwing 

  

Druk op de valutamarkt (of EMP) voor een valuta is in het voorgaande omschreven als het netto 

ex ante aanbod van deze valuta op de valutamarkt. De omvang van deze druk is niet direct 

waarneembaar. Slechts via meting van het totaal aan reacties die deze druk oproept, met inbegrip 

van een eventuele wisselkoersverandering, is deze druk bij benadering te kwantificeren. Deze 

reacties dienen daartoe als kenmerken te hebben dat de beleidsvoerders ze bewust inzetten ten 

behoeve van herstel van valutamarktevenwicht en dat hun invloed op deze markt onmiddellijk is.  

Op basis van deze overwegingen kwam in het voorgaande een EMP-formule tot stand 

met als componenten: de procentuele verandering van de wisselkoers, het verschil tussen de 

feitelijke korte rente en de korte rente die zorgdraagt voor de verwezenlijking van intern 

evenwicht, de omvang van de officiële valutamarktinterventie als percentage van de omzet op de 

valutamarkt en de omvang van de officiële beperkingen van internationale kapitaalbewegingen. 

Voorzover ook het buitenland bewust de genoemde wisselkoers via de eigen rente, dan wel 

valutamarktinterventies of kapitaalbeperkingen tracht te beïnvloeden, dienen deze reacties op 

soortgelijke wijze – maar met een tegengesteld teken - in de EMP-formule te worden 

meegenomen. Door hun moeilijke meetbaarheid ziet men gewoonlijk af van opname van de 

kapitaalbeperkingen in de formule. 

 In het eerdere onderzoek van EMP blijken de beide rentecomponenten (de binnenlandse 

en de buitenlandse) in de formule gewoonlijk op een andere wijze te zijn ingevuld. De twee meest 

voorkomende alternatieven zijn tezamen met enkel de binnenlandse-rentecomponent, zoals 

hiervoor beschreven, - met achterwegelating van de buitenlandse-rentecomponent - aan een 

empirische toetsing onderworpen. De rente die zorgt voor intern evenwicht werd daarbij benaderd 

door de binnenlandse rente die voortkomt uit de reële-rentepariteit, zodat de rentecomponent in 

de EMP-maat het reële renteverschil is. De toetsing bestond uit de vraag welke van de drie 

varianten van EMP-meting qua uitkomst het nauwst aansluit bij de mening van monetaire-

beleidsvoerders omtrent de druk in de tijd op de Franse frank in relatie tot de Duitse Mark in de 

hectische periode 1992/93 in het EMS. De variant die als rentecomponent het binnenlandse 

renteniveau verminderd met het renteniveau dat voortkomt uit de reële-rentepariteit (oftewel het 

reële-renteverschil) bevat, bleek dit het beste te doen. 

Voor een goed begrip van deze EMS-crises is het van belang te kunnen constateren dat 

juist deze formule - veel sterker dan de beide concurrenten in het onderhavige onderzoek – laat 

zien dat de EMS-crisis van september 1992 niet bepaald onverwacht kwam. Al vanaf juni lag 

namelijk de waarde van de gemeten druk op de Franse frank op het in de tijd bezien aanzienlijk 
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hoge niveau van 2%. De EMS-crisis van begin augustus 1993 kwam volgens deze formule wèl 

abrupt, aangezien pas eind juli de gemeten druk op de Franse frank de waarde van 2% 

overschreed. 

Het is erg verrassend dat de vorm van de rentecomponent die in het verleden veruit het meest is 

gebruikt voor het berekenen van EMP, te weten het verschil tussen de verandering van de 

binnenlandse rente en de verandering van de rente in het referentieland, duidelijk het slechtst de 

empirische toets doorstond. De oorzaak lijkt te zijn geweest dat de onderzoekers die deze 

rentecomponent hanteerden zich bij de afleiding van de EMP-maat teveel hebben laten leiden 

door (een verkeerd gebruik van) een welbekende theorie van de wisselkoers, te weten de 

monetaire benadering van de wisselkoers. Deze theorie is voor wiskundige afleidingen erg 

gemakkelijk in het gebruik, maar ze heeft haar beperkingen als beschrijving van het economische 

proces. Overeenkomstig het motto van het onderhavige hoofdstuk geldt beslist dat “ … exchange-

rate models …can be of some help … in the preparation of policy measures.” Maar uiteraard 

enkel indien het model juist worden toegepast. Een te mechanisch gebruik ervan blijkt afbreuk te 

kunnen doen aan de scherpte van de analyse. Het EMP-onderzoek is daarvan een illustratie. 
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