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INLEIDING.

Onze eerste kennismaking met de problematiek van de krediet-
rantsoenering heeft plaatsgevonden bij de bestudering van de

in de Angelsaksische literatuur bekende studie van Hodgman:

"Commercial   Bank   Loan and Investment Policy " . (1)I n  dit  boek
verricht de auteur een onderzoek naar het door een veertigtal

Amerikaanse bankiers gevoerde bankbeleid. Op de door Hodgman

in zijn enquate gestelde vragen inzake de kredietpolitiek van

de banken, antwoordden de desbetreffende bankiers onder andere

als volgt: "The primary device for controlling loan volume is
to deny credit... We do not control commercial and industrial

loans by varying the rate or other terms, but by imposing con-

ditions on the borrower and by refusing to lend additional

amounts... We do not change loan terms as a rationing device...

We simply say 'no' except where the customer has a very strong
claim". (2)

We kunnen hier uiteraard niet ingaan op de merites van de me-
thode der enqu&te, welke bij het onderzoek van Hodgman is ge-

hanteerd. Bij de bestudering van de praktische bankliteratuur,

krijgt men evenwel de indruk dat in het bankwezen het optreden
van de kredietrantsoenering veelal als een vaststaand feit wordt
beschouwd. (3) Dit neemt echter niet weg dat, vanuit theoretisch

standpunt, de zojuist geciteerde passage prima facie nogal on-

begrijpelijk is. Immers zo stelde Samuelson indertijd in een

verklaring voor een subcommissie van het Amerikaanse Congres:

"it is unthinkable that over a period of time... a banker
should act so irrationally that when credit is scarce he will

hold his rate perfectly inflexible... On the contrary, is seems

(1) D. Hodgman, Commercial Bank Loan and Investment Policy,
Campaign, 1963.

(2) Ibid., blz. 30.

(3) Zie bijvoorbeeld F. de Roos, De Algemene Banken in Neder-
land, 7e herziene druk, Leiden, 1976, paragraaf 3.3,
blz. 70-72.
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to me that after the shortest run, what he will do will be what

any normal prudent commercially minded man would do: namely, if
a thing is in short supply, he will gradually raise the inte-

rest charges on it, and let the higher price help him do the

rationing". (1)

Met het tegenover elkaar plaatsen van deze beide visies -de

praktische visie van de Amerikaanse bankiers enerzijds en de
theoretische visie van Samuelson anderzijds- is de krediet-

rantsoenering onmiddellijk reeds als een controversieel ver-

schijnsel aangeduid. Deze controverse heeft in de literatuur
aanleiding gegeven tot een intensieve discussie, die -naar het

zich laat aanzien- nog niet als afgerond kan worden beschouwd.

Integendeel, met de ontwikkeling van de moderne onevenwichts-
theorie, heeft de belangstelling voor het verschijnsel krediet-

rantsoenering een nieuwe impuls gekregen. We kunnen in dit ver-

band verwijzen naar Arrow, die bij zijn bespreking van de be-
tekenis van de gedwongen hoeveelheidsaanpassing opmerkt: "As a

final aspect of quantity constraints I would surmise that the

time is ripe for the revival of the old hypothesis of credit

rationing". (2)

Voordat we in een korte schets de inhoud van deze studie weer-

geven, wijzen we er op dat onze analyse betrekking heeft op de

kredietrantsoenering, voor zover deze optreedt op de markt van

bankkrediet. De behandeling van de onderhavige problematiek

(1) P. Samuelson, Testimony on "Monetary Policy  and   the  Mana-
gement of the Public Debt", Hearings before the Subcommit-
tee on General Credit Control and Debt Management, Joint
Committee on the Economic Report, 1952, blz. 691-698.

(2) K. Arrow, The future and the present in economic life,
Economic Inquiry, april 1978, blz. 169. Een andere uit-
spraak die Arrow in dit verband doet, namelijk "The only
way, indeed that I have been able to understand the mone-
tarist position that the stock of money is very important
but the interest rate is not, is to assume it is based on
widespread credit rationing", zouden we om meerdere rede-
nen niet zonder meer willen onderschrijven.
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van de kredietrantsoenering zal als volgt geschieden. In het

eerste hoofdstuk gaan we allereerst in op de diverse definities

van de kredietrantsoenering. Tevens zullen we in dit eerste

hoofdstuk een korte bespreking geven van de moderne onevenwichts-
theorie en de betekenis van deze theorie voor de analyse van de

kredietrantsoenering nagaan. In de laatste paragraaf van hoofd-
stuk 1 wordt tenslotte een kwalitatieve analyse gegeven van de

kredietrantsoenering als een van de mogelijke monetaire trans-
missiemechanismen. Hierna komt in hoofdstuk 2 de micro-econo-

mische fundering van de kredietrantsoenering aan de orde. Het
centrale thema van dit hoofdstuk is de mogelijke rationaliteit

van de toepassing van de kredietrantsoenering door de banken.

We maken hierbij een onderscheid tussen de zogenaamde evenwichts-

rantsoenering ("equilibrium rationing")   en de zogenaamde oneven-

wichtsrantsoenering ("dynamic" c.q. "disequilibrium rationing") .
Het onderhavige onderscheid vloeit voort uit het feit dat er bij

deze beide vormen van kredietrantsoenering sprake is van een

verschillend niveau van de kredietvoorwaarden. In geval van de

evenwichtsrantsoenering bevinden de feitelijke kredietvoorwaar-

den zich op het optimale, dit wil zeggen de winst van de bank

maximaliserende, niveau. Bij de onevenwichtsrantsoenering daar-

entegen wijkt het feitelijk niveau van de kredietvoorwaarden af

van het optimale niveau. Onze studie richt zich vooral op de

onevenwichtsrantsoenering. In hoofdstuk 2 zal evenwel toch ook

ruime aandacht worden geschonken aan de problematiek van de

evenwichtsrantsoenering. We doen dit in de eerste plaats omdat

deze vorm van de kredietrantsoenering kan worden beschouwd als

het referentiebegrip voor de onevenwichtsrantsoenering. In de
tweede plaats heeft in de micro-economische literatuur van de

kredietrantsoenering lange tijd de discussie inzake de even-

wichtsrantsoenering centraal gestaan. In hoofdstuk 2 zal ook

aandacht worden geschonken aan de betekenis van de niet-interest-

prijsvoorwaarden voor de beide vormen van de kredietrantsoene-

ring.

De beide eerste hoofdstukken dragen in sterke mate het karakter

van een literatuurstudie. Dit is niet het geval met het derde
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hoofdstuk. Dit hoofdstuk staat in het teken van de modelmatige

macro-economische benadering van de kredietrantsoenering, waar-

bij aangetekend zij dat het hier de onevenwichtsrantsoenering
betreft. De macro-economische analyse van de onevenwichtsrant-

soenering zal geschieden aan de hand van een door ons geformu-
leerd monetair conjunctuur-structuur-model. We zullen in eerste

instantie een evenwichtsversie van dit model presenteren. In
deze versie bestaat er voortdurend evenwicht op alle markten,
inclusief de markt van bankkrediet. Vervolgens veronderstellen

we dat er op de bancaire kredietmarkt sprake is van een imper-

fect flexibele interestvoet, hetgeen tot gevolg heeft dat deze

markt niet meer volledig wordt geruimd. In de onevenwichtsversie

van het monetaire model treedt kredietrantsoenering op. De wer-

king van dit onevenwichtsmodel zal worden geanalyseerd aan de

hand van de beschrijving van de gevolgen van de mutatie in een

negental exogene variabelen.

In hoofdstuk 4 zal een overzicht worden gegeven van het empi-

rische onderzoek, dat ten aanzien van de problematiek van de
kredietrantsoenering is verricht. Dit onderzoek heeft vooral

betrekking op het bestaan en de omvang van de eventuele kre-

dietrantsoenering. Verder komt ook het onderzoek inzake het

contractieve effect van de kredietrantsoenering op de particu-

liere bestedingen in dit hoofdstuk aan de orde. Tot slot zal

in hoofdstuk 5 een samenvatting en evaluatie worden gegeven van

de analyse in de voorafgaande hoofdstukken.
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HOOFDSTUK 1. DEFINITIE EN PLAATSBEPALING VAN DE KREDIET-

RANTSOENERING

1.1.  Inleiding

In de literatuur inzake de problematiek van de kredietrantsoe-
nering treft men diverse definities aan van de kredietrantsoe-

nering en het daaraan verwante begrip van de kredietbeschik-

baarheid. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zullen we

de belangrijkste definities bespreken en daarna de ons inziens
juiste definitie van de kredietrantsoenering formuleren. In

paragraaf 2 geven we vervolgens een korte schets van de moderne

onevenwichtstheorie, zoals deze met name is ontwikkeld door

Clower, Leijonhufvud en Barro en Grossman. (1) We zullen tevens

de door Clower geformuleerde zogenaamde "dual-decision" hypo-
these in verband brengen met situaties waarin er sprake is van

rantsoenering van vragers van bankkrediet. Tenslotte zullen we
in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk de belangrijkste

monetaire transmissiekanalen, waaronder ook het kanaal van de

kredietrantsoenering, beschrijven. Het accent zal hierbij uiter-

aard liggen op het kredietrantsoeneringsmechanisme. Een korte

bespreking van de overige transmissiemachanismen lijkt ons even-

wel ook op zijn plaats om zo de verschillen en de overeenkoms-

ten tussen het kanaal van de kredietrantsoenering en de overige

transmissiemechanismen goed te kunnen aangeven. In de laatste
paragraaf zal tevens enige aandacht worden besteed aan de zo-

genaamde "availability-doctrine". Met deze, in het begin van de
jaren vijftig door de toenmalige vice-president van de Federal

Reserve Bank van New York geformuleerde, beschikbaarheidstheorie

(1) R. Clower, The Keynesian Counter Revolution: A Theoretical
Appraisal, in: F. Hahn en F. Brechling (eds.), The Theoryof Interest Rates, London, 1965, blz. 103-125, A.Leijonhufvud,
On Keynesian Economics and the Economics of Keynes, New
York, 1968, R. Barro en H. Grossman, A general disequili-
brium model of income and employment, American Economic
Review, maart 1971, blz. 82-93.
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is de basis gelegd voor de kredietrantsoenering als mogelijk

overbrengingsmechanisme tussen de monetaire en de regle sec-
tor.    (1)  Vandaar  dat  we  in dit hoofdstuk kort ingaan  op  deze
in de literatuur ook wel als "Roosa-doctrine" bekend geworden
beschikbaarheidstheorie.

1.2. Definitie van de kredietrantsoenering

Voordat we de diverse definities van de kredietrantsoenering

aan de orde stellen, is het nuttig om eerst even stil te staan

bij het begrip rantsoenering als zodanig, dus los van de bancaire

kredietmarkt. We kunnen dan stellen, dat de term rantsoenering

in het algemeen in tweeledige zin wordt gebezigd. Enerzijds kan

het begrip rantsoenering betrekking hebben op de allocatie van

goederen en diensten, zoals deze wordt geoffectueerd door de

vrije werking van het prijsmechanisme; in dit geval zou men
kunnen spreken van "prijs-rantsoenering". (2) Anderzijds  kan  de
allocatie van goederen en diensten ook juist niet door middel

van het prijsmechanisme geschieden, doch op een andere wijze,

bijvoorbeeld in de vorm van een systeem van distributiebonnen;

er is dan sprake van "niet-prijs-rantsoenering". Strikt genomen,

kan het begrip rantsoenering dus zowel prijs- als niet-prijs-

rantsoenering betreffen. In deze laatste zin laat ook Asimako-

poulos zich uit wanneer hij stelt: "Rationing represents a

(1) R.Roosa, Interest Rates and the Central Bank, in Money
Trade and Economic Growth; in Honor of John Henry Williams,
New York, 1951, blz. 270-295, Zie ook: R. Roosa, The
Revival of Monetary Policy, Review of Economics and Statis-
tics, februari 1951, blz. 29-37 en R. Roosa, Monetary
Policy Again, Oxford University Institute of Statistics
Bulletin, augustus 1952, blz. 253-261.

(2) In deze betekenis gebruikt Samuelson in het citaat op blz.
2 het begrip rantsoenering, wanneer hij zegt "... let the
higher price... do the rationing".
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a change in the conditions required for a purchase to be made.

Price is also a form of rationing, but if it is not permitted

to rise sufficiently to limit demand to available supply, addi-
tional measures must be introduced". (1)

In de economische literatuur -en zeker in de praktijk van het

dagelijks spraakgebruik- heeft de term rantsoenering meestal

betrekking op de niet-prijs-rantsoenering. Deze usance treffen
we evenwel niet steeds aan in de literatuur inzake de krediet-

rantsoenering. Bij een aantal auteurs wordt de kredietrantsoe-

nering geidentificeerd met de prijsrantsoenering, terwijl bij

andere auteurs de kredietrantsoenering juist de niet-prijsrant-

soenering betreft. Een verdere complicatie bij de definidring
van de kredietrantsoenering is gelegen in het feit dat bij die

auteurs welke de rantsoenering associdren met niet-prijsrant-

soenering, het de facto toch om prijsrantsoenering blijkt te

gaan. (2) Een belangrijke oorzaak van de verschillen tussen de

diverse definities van de kredietrantsoenering is de opvatting

welke wordt gehuldigd ten aanzien van de prijs van bankkrediet.

Veel auteurs achten de prijs van bankkrediet synoniem met de

bancaire debet-interestvoet. Er zijn evenwel ook auteurs die
het multi-dimensionele karakter van het bankkredietcontract

benadrukken. Zij spreken in dit verband van een prijsvector,
waarbij de interestvoet slechts 66n element van de prijs van

het krediet is. Naast de interestvoet worden er dan dus nog een
aantal niet-interest-kredietvoorwaarden onderscheiden. Vooral

de rol van deze niet-interestvoorwaarden is van belang bij de

definioring van de kredietrantsoenering. We zullen nu achter-

eenvolgens de verschillende definities van de kredietrantsoene-

ring bespreken.

(1) A. Asimakopoulos, An Introduction to Economic Theory:
Microeconomics, Oxford, 1978, blz. 62.

(2) Zie in dit verband bijvoorbeeld J. Mason, Financial
Management of Commercial Banks, Boston, 1979, blz. 83-84.
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Volgens de meest gangbare definitie is er sprake van krediet-

rantsoenering, indien bij de bestaande interestvoet de vraag

naar krediet groter is dan het aanbod. (1) Bij deze definitie

van de kredietrantsoenering wordt enkel de interestvoet als de

prijs van het krediet beschouwd. Duidelijk zal zijn dat de
bancaire kredietmarkt volgens de onderhavige definitie een

rba                               b S 1

b
d

b
SO

fl*--------r
b 1

*                        1-      -      -      -               -              -                              -           -           -      -

rbl=rbO 11I l l111
I l l111
**b b b

1      1     0                 bd ' bs

Figuur 1.1.

(1) Deze definitie treffen we o.a. in de volgende handboeken
aan: G. Brunhild en R. Burton, Macro Economic Theory,
Englewood  Cliffs, 1974, blz. 458-469, V. Chick, The Theory
of Monetary Policy, 2e druk Londen, 1977, blz. 63-67,
D. Duwendag, Geldtheorie und Geldpolitik, 2e druk, Keulen,
1977, blz. 222 en 229, H. de Haan et.al., Het Moderne Geld-
wezen, deel III, Amsterdam, 1979, blz. 210-213 en deel IV,
Amsterdam 1981, blz. 132-134, G. Makinen, Money, The Price
Level and Interest Rates, Englewood Cliffs, 1977, blz.
290-293, D. Pierce en D. Shaw, Monetary Economics, Londen,
1974, blz. 72-75, R. Pohl, Geldkreislauf und Einkommens-
kreislauf, Berlijn, 1976, blz. 170-180, L. Ritter en
W. Silber, Principles of Money, Banking and Financial
Markets, New York, 1974, blz. 508, P. Wonnacot, Macro-
economics, Homewood, 1974, blz. 168-170.



-9-

vraagoverschot van krediet zal vertonen, indien de feitelijke
interestvoet, rb ' lager is dat de evenwichtsinterestvoet, r  .

In de bovenstaande figuur is een dergelijke situatie weergege-

ven. In deze figuur bestaat er in de uitgangssituatie 0 even-

wicht op de kredietmarkt, omdat bij de bestaande interestvoet

rb0 geldt dat de vraag naar krediet, bd (rbo) , gelijk is aan

het aanbod van krediet, b
s    (r o)

0 De gerealiseerde omvang van
*het krediet bedraagt  in deze situatie  dus  bl  =  bso   (rb0)   =  bd (rbo  '

Stel nu dat tengevolge van een stijging van de credit-interest-

voet op de depositomarkt, de aanbodcurve van krediet verschuift
van b naar b De evenwichtsinterestvoet stijgt hierdoor vanSO sl'

rbo  tot  rbl. We veronderstellen  nu dat vanwege de imper fecte

flexibiliteit van de interestvoet van bankkrediet, de interest-
voet in de nieuwe situatie 1 vooralsnog constant blijft, zodat

geldt dat rbl = rbl. Indien we de minimumregel uit de oneven-

wichtsanalyse toepassen, wordt de beschikbare omvang van het

bankkrediet, bl' in deze situatie bepaald door het aanbod van
krediet, namelijk

b  = min {bd (rbl) ' bsl (rbl)   = bsl (rbl)1

In de nieuwe situatie treedt er dus kredietrantsoenering op ter

grootte van het bij de feitelijke interestvoet, rbl ' bestaande

vraagoverschot van bankkrediet. De kredietsrantsoenering , kr,

bedraagt in de bovenstaande figuur:

kr = bd (rbl) - bsl (rbl) = b  - bl '

Tengevolge van de starheid van de interestvoet van bankkrediet

leidt de stijging van de deposito-interestvoet dus tot het op-
treden van de kredietrantsoenering. We kunnen dit effect ook

aanduiden als een kredietbeschikbaarheidseffect. Dit effect

treedt in de plaats van het zogenaamde kredietkosteneffect,
Dit laatstgenoemde effect is actueel in geval van een stijging
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van de debetinterestvoet. Indien er sprake is van een perfect
flexibele interestvoet, heeft het kredietkosteneffect betrek-

king op de dan optredende stijging van de interestvoet van
* *

rbo tot rbl

In dit verband is het nuttig om te verwijzen naar de opvatting

van Chick. (1) Bij deze auteur zijn het kredietrantsoenerings-
en het kredietbeschikbaarheidseffect niet identiek. Chick acht

een kredietbeschikbaarheidseffect ook aanwezig indien er sprake is
van een perfect flexibele interestvoet. In dat geval, zo is
deze   auteur van mening,   is   het "a mistake to concentrate  on  the

price effect alone, as if, when the market is cleared at the

new rate, the quantity of credit extended will have no effect

on expenditure except through price". (2) Indien de feitelijke

interestvoet, na de verhoging van de credit-interestvoet onmid-

dellijk stijgt tot het niveau r . treden er volgens Chick*
bl '

twee effecten op. In de eerste plaats is er sprake van een
kredietkosteneffect, te weten de stijging van de interestvoet
van r* tot r

9/
bO bl ' Daarnaast onderscheidt Chick nog een krediet-

beschikbaarheidseffect. Dit laatstgenoemde effect betreft de

daling van de gerealiseerde omvang van het krediet van het
*

niveau b  tot het niveau b Een en ander impliceert dat het0                        1'
kredietrantsoeneringseffect, dat optreedt indien de interest-

*
voet op het initi6le niveau r blijft gehandhaafd, in de visieb0
van Chick niet (b  - bl) bedraagt, doch slechts (bl - bl). De

*daling van de kredietomvang van bO tot bl ' zou immers ook zijn
opgetreden bij een volkomen flexibele interestvoet. We kunnen

deze zienswijze van Chick niet onderschrijven. De visie van deze

auteur lijkt ons namelijk niet geheel consistent. Immers, zo

merkt Chick zelf op: "the demand for loans function describes
the extent to which potential borrowers are willing to go into

debt, at every level of borrowing cost, But it is the amount of

(1) V. Chick, op. cit., blz. 63-67.

(2) Ibid., blz. 63.
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1 funds they actually obtain that determines how much spending

they can actually carry out". (1) Inderdaad, de vraagcurve van

krediet geeft de omvang van het krediet aan, welke de krediet-
nemers bij de diverse interestniveau's wensen te verkrijgen.

In geval van een stijging van de interestvoet van rbl tot rbl '

is de hierdoor optredende daling van de kredietomvang geheel
comf orm de  wens  van de desbetreffende kredietnemers.  De  twee
effecten, welke Chick bij een perfecte flexibiliteit van de

interestvoet onderscheidt, te weten het kredietkosten- en het

kredietbeschikbaarheidseffect, zijn als het ware elkaars spie-
gelbeeld. Er is geen sprake van twee afzonderlijke effecten. In-

dien we uitgaan van de veronderstelling van Chick, dat het

krediet dient te financiering van de voorgenomen bestedingen,
is de tengevolge van de stijging van de interestvoet optredende

daling van de kredietvraag identiek met de hierdoor optredende

daling van de bestedingen. De beide effecten oefenen geen af-

zonderlijke invloed uit op de bestedingen. Onduidelijk blijft

dan ook wat de afzonderlijke invloed is van het door Chick aan-

geduide kredietbeschikbaarheidseffect. Zoals hiervoor reeds

werd vermeld, zullen wij het kredietrantsoenerings- en het
kredietbeschikbaarheidseffect als identiek beschouwen. We re-

serveren deze beide termen uitsluitend voor situaties, waarin

de feitelijke prijs van het krediet lager is dan de evenwichts-

prijs. In dergelijke situaties is er bij de kredietnemers sprake

van gedwongen hoeveelheidsaanpassing. De feitelijke gereali-

seerde kredietomvang wijkt af van de bij de bestaande prijs

gewenste kredietomvang. Deze afwijking draagt voor de krediet-

nemers een onvrijwillig karakter. Dit in tegenstelling tot de

daling van de kredietomvang, welke optreedt indien de prijs van

het krediet stijgt. De uit een dergelijk kredietkosteneffect

voortvloeiende daling van de kredietvraag is voor de krediet-

nemers van vrijwillige aard. (2)

(1) Ibid., blz. 63.

(2) Dit neemt uiteraard niet weg dat de kredietnemers een stij-
ging van de prijs van het krediet veelal als ongewenst zul-
len beschouwen.
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Zoals we hierboven reeds opmerkten, zijn er ook auteurs die er

op wijzen, dat naast de interestvoet ook de niet-interestvoor-

waarden van belang zijn voor de problematiek van de krediet-

rantsoenering. Voor de kredietnemers kunnen de niet-interest-

voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de looptijd van het krediet,

het karakter dragen van een prijs. (1) Deze niet-interestvoor-

waarden dienen dan evenals de interestvoet te worden opgevat

als prijsvoorwaarden, in die zin, dat de vraag naar krediet zal

afnemen, indien de desbetreffende voorwaarden door de bank wor-
den verzwaard. Baltensperger merkt in dit verband met betrekking

tot de definitie van de kredietrantsoenering op: "Clearing the

market both through interest rates and through noninterest price

elements can usefully be regarded as rationing through price.
The important point   is   that   in both cases,   it  is the potential

borrower who decides that the prices is too high after all, and

if he feels 'rationed out' of the market, it is only because he

has held erroneous expectations about the conditions at which

he would be able to borrow". (2) Vandaar dat Baltensperger op-

teert voor een definitie van de kredietrantsoenering, waarin

rekening wordt gehouden met de zojuist beschreven rol van de

niet-interestprijsvoorwaarden. In de visie van Baltensperger is
er sprake van kredietrantsoenering, indien er bij de bestaande

prijsvoorwaardenvector een vraagoverschot van bankkrediet be-
staat. (3) Deze definitie is analoog aan de eerste definitie,

volgens welke er sprake is van kredietrantsoenering, indien de

(1) In hoofdstuk 2 gaan we nader in op de betekenis van de
niet-interestvoorwaarden.

(2) E. Baltensperger, Credit Rationing, Journal of Money, Credit
and Banking, mei 1978, blz. 173. Een auteur die reeds in
een vroeg stadium van de discussie inzake de kredietrant-
soenering heeft gewezen op de hierboven door Baltensperger
aangeduide rol van de niet-interestprijsvoorwaarden is
Lindbeck. Zie A. Lindbeck, The "New" Theory of Credit Con-
trol in the United States, Stockholm, 1962, blz. 29-35.

(3) Deze definitie treffen we ook aan bij B. Friedman, Credit
Rationing: A Review, Board of Governors of the Federal Re-
serve System, 1972, blz. 3 en E. Koskela, A Study of Bank
Behaviour and Credit Rationing, Helsinki, 1976, blz. 132-134.
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vraag naar krediet het aanbod bij de bestaande interestvoet
overtreft. De definitie van Baltensperger is evenwel algemener,

omdat ze rekening houdt met de betekenis van alle prijsvoor-
waarden   voor de omvang   van de kredietrantsoener ing.
Grafisch kunnen we een en ander als volgt toelichten:

arb
b
d0

bdl                           bS1

4-

b
SO0-

* A
rbl=rbO- 1 1

1 11
1 11
1                         11 D

b   b' b*
1 10 bd , bs

Flguur 1.2.

Afgezien van de curve b is figuur 1.2 identiek aan figuur 1.1.b 1

In de bovenstaande figuur wordt nu, evenals dat bij figuur 1.1

het geval was, verondersteld dat de interestvoet van bankkrediet

na de verhoging van de credit-interestvoet op het bestaande
*

niveau rbl = rb  blijft gehandhaafd. Anders dan in figuur 1.1
veronderstellen we thans dat het bankwezen ten gevolge van de

stijging van de credit-interestvoet, overgaat tot een verzwa-

ring van de niet-interestprijsvoorwaarde(n); in concreto zou
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men kunnen denken aan een verkorting van de looptijd van het
krediet. Als gevolg van deze stringentere eis ten aanzien van

de looptijd, treedt er nu een verschuiving op van de vraagcurve
van krediet van b naar b De beschikbare omvang van hetdO dl '
krediet bedraagt in deze nieuwe situatie:

bl = min {bdl (rbl) ' bsl (rbl)   = b S 1 Crbl 

De kredietrantsoenering bedraagt thans dus niet meer  (bl - bl) '
zoals in figuur 1.1 het geval was, doch bedraagt:

kr = bdl (rbl) - bsl (rbl ) = bl - bl '

Het is duidelijk dat deze geringere omvang van de kredietrant-
soenering voortvloeit uit de contractieve invloed welke er van

de verzwaring van de niet-interestprijsvoorwaarde uitgaat op de

vraag naar krediet. Indien de niet-interestprijsvoorwaarde niet

zou zijn gewijzigd, zou er kredietrantsoenering zijn opgetreden
ter grootte van (b  - bl). Bij ongewijzigde niet-interestprijs-

voorwaarden komt de definitie van Baltensperger dus overeen met
de eerstgenoemde definitie. De auteurs welke deze eerstgenoemde

definitie hanteren, vestigen ten aanzien van de niet-interest-

prijsvoorwaarden dan ook vaak de indruk dat ze er vanuit gaan
dat deze voorwaarden constant zijn, dan wel dat ze deze voor-

waarden irrelevant achten voor de omvang van de kredietrant-
soenering.

Volgens de derde en laatste definitie wordt de kredietrantsoe-

nering gedefinioerd als een wijziging in de niet-interestvoor-
waarden. Deze definitie van de kredietrantsoenering wordt dui-

delijk verwoord door Guttentag, wanneer hij stelt dat "the
rationing process may be viewed as the application of an array
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of non-interest rate lending terms". (1) Deze definitie heeft
dus geen betrekking  op een situatie, waarin er sprake is van

een vraagoverschot op de markt van bankkrediet. In tegendeel,

de auteurs die deze definitie van de kredietrantsoenering voor-

staan, veronderstellen veelal dat, indien er bij de bestaande

interestvoet een vraagoverschot van krediet existeert, dit

vraagoverschot geheel zal worden geolimineerd tengevolge van
een ver zwaring  van de niet-interestprijsvoorwaarden. Terugziende

naar figuur 1.2 zou volgens deze derde visie een dermate sterke

verzwaring van de niet-interestprijsvoorwaarde -in casu een

verkorting van de looptijd van het krediet- plaatsvinden dat de

kredietvraagcurve tot in punt A naar links verschuift. Er be-

staat dan geen vraagoverschot van krediet meer. Toch vindt er

volgens de onderhavige visie kredietrantsoenering plaats, aan-

gezien deze wordt gedefinieerd in termen van een verzwaring van

de niet-interestprijsvoorwaarden. Volledigheidshalve wijzen we

er nog op, dat, afgezien van het feit dat de derde definitie

geen betrekking heeft op een vraagoverschot van krediet, deze

definitie ook in terminologisch opzicht onduidelijk is. We doe-

len hier op het feit dat, evenals bij de tweede definitie, met

betrekking tot de kredietrantsoenering wordt gesproken van niet-
prijsrantsoenering. Indien een verzwaring van de niet-interest-

voorwaarden evenwel een contractieve invloed wil kunnen uitoe-

fenen, hetgeen volgens de onderhavige visie het geval is, dient

deze verzwaring -zoals we hierboven in navolging van Baltensper-

ger al hebben vermeld- voor de kredietnemer het karakter te heb-

ben van een prijsverhoging. Met andere woorden, wanneer volgens

(1) J. Guttentag, Credit Availability, Interest Rates and
Monetary Policy, Southern Economic Journal, januari  1960,
blz. 220. De derde definitie treffen we verder ook aan bij
W. Hosek en F. Zahn, Monetary Theory, Policy and Financial
Markets, New York, blz. 222, D. Luckett, Money and Banking,
Londen 1976, blz. 444-445, en M. Slovin en M. Sushka, Money
and Economic Activity, Lexington, 1977, blz. 107-109.
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de derde definitie kredietrantsoenering wordt opgevat als niet-

prijsrantsoenering, is deze aanduiding misleidend. In feite

heeft de kredietrantsoenering volgens de laatste definitie geen

betrekking op een stringentere fixering van de niet-prijsvoor-

waarden, doch betreft een verzwaring van de niet-interestprijs-

voorwaarden. De oorzaak van deze terminologische onduidelijk-

heid is gelegen in het feit dat, evenals bij de eerste definitie,

uitsluitend de interestvoet als de prijs van het krediet wordt
beschouwd. De niet-interestkredietvoorwaarden worden ten onrechte

als niet-prijselementen van de kredietvoorwaarden opgevat, ook

al zijn deze voorwaarden in feite elementen van de prijsvector.

De bij de derde definitie bestaande terminologische onduidelijk-
heid wordt nog groter bij Harris. (1) Deze auteur definioert de
kredietrantsoenering als een verzwaring van de kredietvoorwaar-

den. Indien de verzwaring van de kredietvoorwaarden een verho-

ging van de interestvoet betreft, spreekt Harris van prijsrant-

soenering, terwijl een verzwaring van de niet-interestvoorwaar-

den door hem wordt aangeduid als niet-prijsrantsoenering.

In deze studie sluiten we ons aan bij de opvatting van Balten-
sperger. Het essenti6le van zijn definitie is dat de krediet-

rantsoenering het niet honoreren van de vraag naar krediet im-
pliceert. De reden van een dergelijke niet-prijsrantsoenering

is gelegen in het feit dat de banken niet bereid zijn om de

afgewezen kredietvraag alsnog te honoreren, wanneer blijkt dat

de desbetreffende kredietnemers bereid zijn om een hogere prijs
te betalen. Deze niet gedffectueerde hogere prijs zal dan een

of meerdere elementen van de prijsvoorwaardenvector betreffen.

Van belang is dus niet zo zeer of een vermindering van de vraag
naar krediet, in plaats van door een verhoging van de interest-

voet, wordt bewerkstelligd door een verzwaring van de niet-
interestprijsvoorwaarden. Essentieel is dat er bij de bestaande

(1) D. Harris, A Model of Bank Loan Term Adjustment, Western
Economic Journal, december 1973, blz. 451-462 en D. Harris,
Credit Rationing at Commercial Banks: Some Emperical Evi-
dence, Journal of Money, Credit and Banking, mei 1977,
blz. 227-240.
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prijsvector sprake is van een vraagoverschot van krediet en
dat dit vraagoverschot niet wordt ge limineerd door de verzwa-

ring van een of meer prijsvoorwaarden. Enkel bij deze definitie
van de kredietrantsoenering worden de kredietnemers geconfron-

teerd met een gedwongen hoeveelheidsaanpassing, in die zin dat

de beschikbare omvang van het bankkrediet kleiner is dan de

bij de bestaande prijsvector gevraagde omvang van het krediet.

1.3  Kredietrantsoenering en de onevenwichtsanalyse

Door een aantal auteurs is er op gewezen, dat de problematiek

van de kredietrantsoenering kan worden geanalyseerd in het ka-
der   van de onevenwichtstheorie.(1) Deze theorie houdt   zich

bezig met de analyse van marktsituaties waarin het prijsmecha-
nisme, althans op korte termijn, geen gelijkheid tussen vraag

en  aanbod tot stand brengt. Zoals bekend zijn dergelijke oneven-

wichtige situaties uitgesloten in de conventionele Walrasiaanse

algemeen-evenwichtsmodellen. De voortdurende ruiming van alle
markten wordt in deze modellen bewerkstelligd door de Walrasi-

aanse veilingmeester. De veilingmeester -welke zelf geen deel-

nemer is aan het ruilproces, doch als het ware boven de markt-

partijen staat- fixeert de prijzen middels het zogenaamde

tatonnement-prijsvormingsmechanisme.   (2) Hij roept een wille-

keurige prijsvector af, waarna elke marktpartij besluit welke
hoeveelheden hij tegen deze "prix cries aux hasard" vraagt of

(1) Zie E. Baltensperger, art. cit., blz. 117, E. Baltensperger
en H. Milde, Gleichgewichts- und Ungleichgewichtsanalyse
des Finanzsektors, Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissen-
schaft, september 1976, blz. 471-488, J. Brox, Credit
Rationing and Government Stabilization Policies, paper
Canadian Economic Association, 1976, D. Jaffee, The Speci-
fication of Disequilibrium in Flow of Funds Models, in
G. Schw8diauer (ed.), Equilibrium and Disequilibrium in
Economic Theory, Dordrecht, 1978, blz. 545-563 en D. Tucker,
Credit Rationing, Interest Rate Lags, and Monetary Policy
Speed, Quarterly Journal of Economics, februari 1968,
blz. 54-84.

(2) Zie E. Weintraub, Microfoundations, The Comptability of
Microeconomics and Macroeconomics, Cambridge, 1979, blz.114.
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aanbiedt. De transactoren zijn dus hoeveelheidsaanpassers. In-

dien er bij een bepaalde prijsvector vraag- en aanbodoverschot-

ten optreden, wordt er door de veilingmeester een nieuwe prijs-
vector afgeroepen. De nieuwe prijsvector bevat hogere prijzen

voor die goederen waarvan de veilingmeester een vraagoverschot

heeft geconstateerd en lagere prijzen voor die goederen waar-

voor er sprake was van een aanbodoverschot. De veilingmeester

blijft prijsvectoren afroepen, tot dat er een situatie intreedt
waarbij  er  op alle markten evenwicht heerst. De vraag  al bet aanbod,
welke de marktpartijen bij een niet-evenwichtsprijsvector aan
de veilingmeester kenbaar hebben gemaakt, verplichten de econo-

mische subjecten dus niet tot de afname respectievelijk de

levering van de desbetreffende hoeveelheden. Deze mogelijkheid
van "recontracting" draagt er zorg voor dat de transacties uit-

sluitend plaatsvinden tegen evenwichtsprijzen. Alle marktpar-

tijen bevinden   zich   dus voor tdurend   op hun vraag- en aanbodcur-

ven en kunnen dus steeds de door hen gewenste hoeveelheden

kopen en verkopen. De netto-vraagfuncties van de Walrasiaanse

algemeen-evenwichtsmodellen kennen enkel de relatieve prijzen
als argumenten. Het inkomen vormt geen afzonderlijk argument in
deze functies. "Het inkomen", zo merkt Visser in dit verband

treffend  op,   "is de resultante  van het tdtonnement-proces  en
verschijnt simultaan met de prijzen. Het oefent geen zelfstan-

dige invloed uit op de disposities van de economische subjec-

ten". (1) De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de netto-

vraagfuncties van de onderhavige modellen zijn gebaseerd op de

veronderstelling dat de economische subjecten tegen de geldende

marktprijzen, alle transacties in de door hen gewenste omvang

kunnen afsluiten. In een dergelijke wereld zullen de economische

subjecten zich uitsluitend laten leiden door de door de veiling-
meester te fixeren prijzen.

(1) H. Visser, Non-tAtonnement prijsvorming, Keynes en de mone-
taire economie, Maandschrift Economie, december 1974/
januari 1975, blz. 121. Zie ook H. Visser, Monetaire
Theorie, 2e herziene druk, Leiden, 1980, par. 7.6., blz.
236-245 en H. Visser, Keynes en de neoklassieken: een her-
interpretatie, De Economist, nr. 1, 1975, blz. 25-49.
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Indien de prijsvorming echter niet geschiedt volgens het

tdtonnement-mechanisme, kunnen de economische subjecten
zich niet langer als "price-takers" gedragen. Ze zullen
dan zelf de diverse prijzen dienen te fixeren. Er ontstaat nu

de mogelijkheid dat de geldende marktprijs -de prijs dus waar-

tegen de transacties plaatsvinden- afwijkt van de evenwichts-
prijs, zijnde de prijs waarbij de markt wordt geruimd. (1)

Arrow heeft er dan ook op gewezen dat de prijsvorming zich in

onevenwichtige situaties -zelfs op atomistische markten- vol-

trekt volgens het stramien van de monopolistische concurren-

tie. (2) Naar de mening van Clower is een specificatie van de

netto-vraagfuncties met uitsluitend de prijzen als argumenten
dan niet langer adequaat, doch dient tevens het gerealiseerde

inkomen als argument te worden opgenomen. (3) De vraag welke op

basis van deze functie wordt uitgeoefend, wordt door Clower

aangeduid  als  de "ef fectieve vraag".  Dit ter onderscheiding  van
de vraag, welke op basis van de conventionele Walrasiaanse

vraagfuncties wordt uitgeoefend en welke hij als de "notional
demand" aanduidt. Het essenti6le verschil tussen deze beide

begrippen is gelegen in het feit dat, in onevenwichtige situa-

ties enkel de effectieve vraag, koopkrachtige vraag vertegen-
woordigt. De vraag welke wordt geconditioneerd door de "notio-

nal demand"-functies vormt enkel koopkrachtige vraag indien

alle markten voortdurend in evenwicht zijn. In onevenwichtige
situaties daarentegen betreft de "notional demand" slechts po-
tentiole vraag. (4) De vraag op basis van de Walrasiaanse vraag-

(1) Crouch merkt in dit verband op: "If this assumption (=
tatonnement proces, J.K.) is relaxed,..., then imperfect
price flexibility in all markets is the predictable outcome
of rational decision making by transactors (and not an ad
hoc special assumption)", R. Crouch, Macroeconomics, New
York, 1972, blz. 382-383.

(2) K.Arrow. Towards a Theory of Price Adjustment, in M.Abra-
movitz (ed.) The Allocation of Economic Recources, Stanford,
1959, blz. 41-51.

(3) R. Clower, op. cit., blz. 102-125.

(4) Zie bijvoorbeeld B. Morgan, Monetarists and Keynesians,
Londen, 1978, blz. 128-130.



- 20 -

functies is immers een vraag, welke de transactoren menen te

kunnen uitoefenen, indien ze op alle markten zoveel als ze

wensen, kunnen kopen en verkopen tegen de geldende marktprijzen.
Aan deze voorwaarde  is in onevenwichtige situaties niet voldaan.

Het onderscheid tussen de effectieve vraag enerzijds en de po-

tenti le vraag anderzijds kan nader worden geIllustreerd aan

de hand van een korte bespreking van de vraag naar consumptie-

goederen, c , in relatie tot het aanbod van arbeid, £ . Zoals
S

gebruikelijk veronderstellen we dat de representatieve gezins-

huishouding, de vraagfunctie van consumptiegoederen en de aan-

bodfunctie van arbeid formuleert op basis van de maximalisatie

van het nut, u , met als nevenvoorwaarde de budgetrestrictie.
Indien we, in navolging van Ito, uitgaan van een nutsfunctie

van het Cobb-Douglas type, luidt het onderhavige optimalisatie-

probleem:

Max   u  =  ca  (i '  -  i) B  my

0... ; = ; . -F l, -c, (1)

Het nut is een positieve functie van de consumptie, de redle

kassen, m.   e n d e vrije tijd, (i  - f); de vrije tijd be-

draagt het verschil tussen de gegeven beschikbare arbeid, i' ,

en de verkochte hoeveelheid arbeid, 2. De budgetrestrictie geeft

aan dat de redle kassen, aan het einde van de beschouwde periode,

m , gelijk zijn aan de som van de gegeven initidle redle kassen,

  , en de reole besparingen van de gezinshuishouding, zijnde

CF    1   -  c)  .   De  bij het bovens taande optimalisatieprobleem  beho-

(1) T. Ito, Methods of Estimation for Multi-Market Disequili-
brium Models, Econometrica, januari 1980, blz. 99.
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rende Lagrange-functie luidt:

L   (c, £ )    =  co'    (-2 ,   -   £ )B   mY   +   A    (   +  Fl  £-   c-   m).

Op basis van deze Lagrange-functie kunnen we de volgende vraag-

functie van consumptiegoederen respectievelijk aanbodfunctie
van arbeid afleiden:

a      A   Pe -'(1)    C. = ( - + - 9-),a   a+B+y  p   p

(2)     gs
= a+Y   T' -     8     8a+B+y a+B+Y P

Duidelijk zal zijn dat de substitutie van (1) en (2) in de bud-

getrestrictie de volgende vraagfunctie van reole kassen ople-
vert:

(3)   m. =   7   (8 + 5. i' a   a+B+Y  P   P

De in (1) weergegeven vraagfuntie van consumptiegoederen is een

potentiole vraagfunctie. Bij de formulering van de budgetres-

trictie zijn we er immers vanuit gegaan dat het arbeidsinkomen,

Pi Es ' inderdaad volledig als verdiend inkomen kan worden gerea-
liseerd. Dit zal alleen het geval zijn, indien elke gezinshuis-

houding zijn arbeid tegen de geldende loonvoet in de gewenste

omvang, Es' kan verkopen. Stel nu dat er bij een bepaalde redle

loonvoet sprake is van een aanbodoverschot van arbeid. Indien

de prijsvorming plaatsvindt conform het tatonnement-mechanisme,

zullen er bij deze redle loonvoet geen transacties plaatsvinden.

De veilingmeester zal overgaan tot een verlaging van de nominale

loonvoet en een verhoging van de prijs van de consumptiegoederen.

Deze aanpassing van de relatieve prijs, in casu de redle loon-

voet, zal voortduren tot dat de veilingmeester een evenwichtige
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reole loonvoet heeft gefixeerd. Tegen deze evenwichtige redle

loonvoet vinden de transacties plaats en wordt het aanbod van

arbeid en de vraag naar consumptiegoederen van elke gezinshuis-

houding volledig gehonoreerd. In de opvatting van Clower is op

het beslissingsproces van de gezinshuishouding in de conventio-

nele Walrasiaanse wereld de zogenaamde "unified decision hypo-
thesis" van toepassing. (1) Hij wil met deze terminologie tot

uitdrukking brengen, dat ten aanzien van de gezinshuishoudingen

wordt verondersteld, dat zij het aanbod van arbeid en de vraag

naar consumptiegoederen simultaan bepalen. Indien we het taton-

nement-mechanisme laten vallen, ontstaat de mogelijkheid dat

de gezinshuishoudingen bepaalde plannen, in casu de vraag naar

consumptiegoederen, zullen herzien indien andere plannen, in

casu het aanbod van arbeid, niet volledig kunnen worden gerea-

liseerd. Volgens Clower dient in onevenwichtige situaties deze

zogenaamde "dual decision hypothesis" van toepassing te worden

verklaard op de beslissingsprocedure van de economische subjec-
ten. (2) Bij afwezigheid van een veilingmeester zullen er wel

transacties plaatsvinden tegen de onevenwichtige reole loonvoet.

De onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt heeft in de visie van
Clower tot gevolg dat de feitelijke vraag naar consumptiegoede-
ren niet meer zal worden uitgeoefend op basis van de potentiole

vraagfunctie van consumptiegoederen, doch op basis van de effec-

tieve vraagfunctie van consumptiegoederen. Het beslissingspro-

ces van de gezinshuishouding kent in onevenwichtige situaties

-in ons geval een aanbodoverschot van arbeid- dus een tweetal
stadia. Het eerste stadium wordt gevormd door het optimalisatie-

vraagstuk, zoals we dat hierboven hebben beschreven. Gegeven

een bepaalde, onevenwichtige redle loonvoet, formuleert de ge-

zinshuishouding het potenti le aanbod van arbeid, i , en de
S  '

potentiole vraag naar consumptiegoederen, cd. In geval van een

aanbodoverschot van arbeid zal het potentiole aanbod van arbeid

het realiseerbare aanbod van arbeid, i , overtreffen. De gezins-

(1) R. Clower, op. cit., blz. 118
(2) Ibid., blz. 118-120.



- 23 -

huishouding wordt dus bij een onevenwichtige re le loonvoet ge-

confronteerd met een, voor haar exogene restrictie met betrek-

king tot het realiseerbare aanbod van arbeid. Tengevolge van

deze hoeveelheidsrestrictie gaat de gezinshuishouding in tweede
instantie 'over tot de bepaling van de effectieve vraag naar
consumptiegoederen. Het optimalisatievraagstuk in deze tweede

ronde van het beslissingsproces luidt dus:

Max   =u=c a (i' - i)B mY

O.V.  M E B+ _i E+c,Ppp

terwijl de Lagrange-functie als volgt luidt

L  (c)  =ca  (i '  -  i) B  my  +  (  + F  2  - c  - m)  .

Op basis van deze Lagrange-functie kunnen we de volgende effec-

tieve vraagfunctie van consumptiegoederen afleiden:

a M(4a)  ce = (-   +   -    i ),    ofweld   a+y  p   p

P

(4b)   4=cd-a YF (sts - i) ·

Indien we relatie (4a) vergelijken met (1), zien we dat de po-

tentidle vraag naar consumptiegoederen, naast de initidle reole

kassen en de beschikbare hoeveelheid arbeid, enkel wordt be-

paald door de voor de gezinshuishouding exogene redle loonvoet.
De effectieve vraag wordt mede bepaald door het realiseerbare

aanbod van arbeid, I. Voor de bepaling van de effectieve vraag

naar consumptiegoederen is dus ook het gerealiseerde inkomen
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van belang. Vandaar dat Clower stelt dat de effectieve vraag
naar consumptiegoederen "income constrained"  is.

Op een analoge wijze als voor de gezinshuishoudingen, kunnen we

voor de representatieve onderneming, op basis van winstmaximali-

satie onder de nevenvoorwaarde van de productierestrictie, de

potentiole aanbodfunctie van goederen, de potentidle vraagfunc-

tie van arbeid en de effectieve vraagfunctie van arbeid afleiden.
De effectieve vraag naar arbeid betreft de vraag welke de onder-

neming zal uitoefenen, indien zij op de goederenmarkt wordt

geconfronteerd  met een aanbodoverschot van goederen. Het poten-
tiole aanbod van goederen, y , overtreft dan het realiseerbare

aanbod, y . Aangetoond kan worden dat de potentiole vraag naar

arbeid enkel afhankelijk is van de redle loonvoet, terwijl de

effectieve vraag naar arbeid mede bepaald wordt door het, voor

de onderneming exogeen gegeven, realiseerbare aanbod van goede-
ren.

Voordat we nu ingaan op de betekenis van de onevenwichtsanalyse

voor de problematiek van de kredietrantsoenering, zullen we

nog twee kanttekeningen plaatsen bij de voorgaande beschouwin-
gen. In de eerste plaats zij vermeld, dat we -mede met het oog

op de bespreking van de kredietrantsoenering- een volgtijdelijke

interpretatie van het dualistische beslissingsproces van Clower

hebben gegeven. Verondersteld werd dat de gezinshuishoudingen

eerst opereren op de arbeidsmarkt om vervolgens met het aldaar

verdiende inkomen de transacties op de goederenmarkt af te slui-

ten. Bij een dergelijke volgtijdelijke versie is het juist , dat

de additionele restrictie waarmee de gezinshuishouding in oneven-

wichtige situaties wordt geconfronteerd, betrekking heeft op

het gerealiseerde inkomen. De additionele restrictie kan echter
ook het verwachte inkomen betreffen. Dit zal het geval zijn in-

dien de gezinshuishoudingen gelijktijdig opereren op de beide
markten. De restrictie op het aanbod van arbeid kan dan uiter-

aard niet het gerealiseerde aanbod van arbeid betreffen, doch

dient te worden beschouwd als een verwachting inzake het reali-

seerbaar geachte aanbod van arbeid. Een tweede kanttekening



- 25 -

heeft betrekking op de effectieve vraagfunctie van redle kassen.
Indien we bedenken dat de budgetrestrictie in effectieve groot-

heden luidt

mde-1.2'1 - 4,

kunnen we de volgende effectieve vraagfunctie van re6le kassen
afleiden:

P.
(5) mde=md-,IYF (ls-i).

Indien we de relaties (4) en (5) tezamen bezien, kunnen we het

volgende opmerken. Tengevolge van het aanbodoverschot op de

arbeidsmarkt,  (Es - i), treedt er bij de gezinshuishouding een
vermindering op van het verdiende retle inkomen ter grootte

P
van -i (E  - I) . Deze teruggang in het inkomen wordt op een
PS

tweetal wijzen opgevangen. In de eerste plaats treedt er een

daling op in de vraag naar consumptiegoederen, ter grootte van

(cd - c ). Deze afname van de consumptieve vraag is geringer

dan de vermindering van het redle verdiende inkomen, omdat er

tevens een vermindering van de vraag naar redle kassen optreedt

ten bedrage van  (md - 4) . De re8le kassen fungeren voor de in-
dividuele gezinshuishouding dus als buffervoorraden, die de ne-

gatieve gevolgen van de onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt

voor de effectieve vraag naar consumptiegoederen mitigeren.

Naarmate het aanbodoverschot op de arbeidsmarkt groter is, zal

de afname van de redle kassen ook groter zijn. Het is dus moge-

lijk  dat de kasvoorraden  van een huishouding, tengevolge   van
excessieve ontpottingen, nihil worden, dan wel het ter finan-
ciering van de noodzakelijke transacties minimale niveau berei-

ken. (1) Elke verdere afname van het reole verdiende inkomen,

(1) Zie in dit verband M. Casson, Unemployment, A Disequilibrium
Approach, Oxford, 1981, blz. 52 en J. Hey, Economics in
Disequilibrium, Oxford, 1981, blz. 191.
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zal dan dus volledig tot uitdrukking komen in een vermindering

van de consumptieve vraag. (1) In dit verband dient evenwel te

worden bedacht, dat een gezinshuishouding naast het verdiende

inkomen en de ontpottingen, veelal nog andere financierings-
middelen heeft, te weten het krediet en de verkoop van niet-

monetaire financi&le activa. Naast de ingehouden winst, kunnen

de investeringen van een onderneming worden gefinancierd met

de middelen welke worden verkregen door de uitgifte van schuld-

titels en aandelen. Een en ander betekent dat de totale private
effectieve vraag naar goederen mede wordt beinvloed door de res-

tricties, welke worden ondervonden op de financi le markten. We

kunnen dan ook stellen dat de dualistische keuzehypothese in

princ ipe betrekking kan hebben   op   e 1ke markt.(2) Een eventue le

herziening van de plannen inzake de vraag naar goederen behoeft

dus niet noodzakelijk voort te vloeien uit de omstandigheid dat

er een onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt optreedt. In begin-

sel kan een onevenwichtigheid op een bepaalde markt -mits niet

onmiddellijk geolimineerd door een aanpassing van de desbetref-

fende prijs- van invloed zijn op de effectieve vraag respectie-

velijk op het aanbod op alle andere markten. Een dergelijke in-

vloed heeft in de literatuur gestalte gekregen in de vorm van

de zogenaamde "spill-over" effecten. (3) Een drietal voorbeel-

den van deze overloopeffecten hebben we hiervoor al aan de orde
gesteld. Blijkens relatie (4b) heeft een aanbodoverschot op de

(1) Opgemerkt zij dat in de meeste onevenwichtsmodellen het
geld uitsluitend de functie van vermogensactivum vervult,
zodat het transactiemotief niet relevant is voor de vraag
naar  geld.  Zie  in dit verband J. Muellbauer  en R. Portes,
Macro-economic Models with Quantity Rationing, Economic
Journal, december 1978, blz. 792.

(2) Zie bijvoorbeeld H. Grossman, Money, interest and prices
in market disequilibrium, Journal of Political Economy,
september/october 1971, blz. 943 - 961.

(3) Deze terminologie stamt van D. Patinkin, Money, Interest
and Prices, 2e druk, New York, 1965, blz. 235.
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arbeidsmarkt, in geval van een starre reole loonvoet, tot ge-

volg dat de effectieve vraag naar consumptiegoederen geringer
wordt dan de potentidle vraag. De intensiteit van de overloop

vanuit de arbeidsmarkt naar de goederenmarkt wordt aangegeven
door de spill-over-coofficiont   a   . Verder geeft de oneven-

a+Y
wichtigheid op de arbeidsmarkt, conform de codfficiont   Ta+Y
aanleiding tot een herziening van de vraag naar reole kassen.

Een aanbodoverschot op de goederenmarkt tenslotte, resulteert

op de arbeidsmarkt in een situatie waarin de effectieve vraag

naar arbeid op een lager niveau komt te liggen dan de potenti-

dle vraag. Duidelijk zal zijn dat er nog meer voorbeelden kun-

nen worden gegeven. Zo kan bijvoorbeeld een aanbodoverschot op
de goederenmarkt, vanwege de hierdoor ontstane gedwongen voor-

raadvorming of onderbezetting van de productiecapaciteit, aan-

leiding geven tot een additionele vraag naar krediet. Er treedt

dan dus een overloopeffect van de goederenmarkt naar de krediet-

markt op.

Na de voorgaande algemene beschouwing inzake de onevenwichts-

analyse kan de betekenis van deze analyse voor de problematiek

van de kredietrantsoenering worden aangegeven. In de vorige

paragraaf hebben we gesteld dat er sprake is van kredietrant-

soenering, indien de prijs van krediet een zodanig niveau heeft

dat de vraag het aanbod overtreft. Kredietrantsoenering treedt

dus op, indien er bij een starre prijs op de bancaire krediet-

markt een vraagoverschot bestaat. Een dergelijke onevenwichtig-

heid zal in het algemeen gevolgen hebben voor de transacties

welke op andere markten plaatsvinden. In dit verband wordt voor-

al gewezen op het overloopeffect van de bancaire kredietmarkt

naar de goederenmarkt. De kredietrantsoenering wordt dan be-

schouwd als een verschijnsel, dat tot gevolg kan hebben dat de

effectieve vraag naar goederen kleiner wordt dan de potentiole

vraag. Of een dergelijke reductie van de vraag naar goederen

ook inderdaad zal optreden, is uiteraard afhankelijk van de om-

standigheid of er alternatieve financieringsmiddelen voorhanden

zijn.
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Indien er kredietrantsoenering optreedt, kan dus de dualistische

keuzehypothese van toepassing zijn. Een volgtijdelijke inter-

pretatie van de beslissingsprocedure inzake de vraag naar goe-

deren ligt hier voor de hand. Bij een volgtijdelijke gang van

zaken stellen de economische subjecten in eerste instantie hun
voorlopige bestedingsplannen op, welke resulteren in een poten-

tiale vraag naar goederen. Indien men de bestedingen geheel of
gedeeltelijk wenst te financieren met bankkrediet, vloeit er

uit de bestedingsplannen tevens een vraag naar krediet voort.

Wanneer deze vraag naar krediet door het bankwezen volledig

wordt gehonoreerd, zal de effectieve vraag naar goederen niet
afwijken   van de potentiole   vr aag. Treedt er evenwel kredietrant-

soenering op, dan zal bij afwezigheid van alternatieve finan-

cieringsmiddelen, de effectieve vraag naar goederen geringer
zijn dan de potentidle vraag. In geval van kredietrantsoenering

is de effectieve vraag naar goederen dus "credit constrained".(1)

We kunnen het bovenstaande toelichten aan de hand van het in

twee stadia te formuleren intertemporele consumptieplan van de

representatieve gezinshuishouding. (2) Indien we uitgaan van

een twee-periodenmodel, waarin de gezinshuishouding de beschik-
king heeft over twee gegeven reole inkomens, y(t) en y(t+1),

kunnen we het onderhavige optimalisatieprobleem als volgt for-
muleren:

(1) Zie E. Streissler, What Kind of Microeconomic Foundations
of Macroeconomics are Necessary, in G. Harcourt (ed.),
The Microeconomic Foundations of Macroeconomics, Londen,
1977, blz. 99-100. Streissler wijst in zijn bijdrage op
de centrale plaats welke de kredietrantsoenering inneemt
in het monetaire conjunctuur-model van Von-Hayek, zie E.
Streissler, op. cit., blz. 105-114.

(2) Zie bijvoorbeeld Th. van de Klundert, Grondslagen van de
economische analyse, Amsterdam, 1968, blz. 85-87.
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BMax u = c(t)a c(t+1)

o.v.   c(t+1) = 9(t+1)-bd(t)(1+rb)=y(t+1)-{c(t)-9(t)}(1+rb)'

met als Lagrange-functie:

L{c (t),c (ttl) }=c (t) ac (t+1) 8+1 9 (t+1) -{c (t) -9 (t) } ( 1+rb) -c (t+1)  

Indien in periode t de consumptie het beschikbare inkomen over-

treft, dient er in periode t een krediet te worden opgenomen

ten bedrage van Bd(t) = bd(t) p . (1) Het in periode t opgeno-

men krediet beperkt uiteraard de consumptiemogelijkheden in

periode (t+1), omdat uit het in deze periode beschikbare inko-
men tevens de contractuele betalingsverplichtingen dienen te

worden voldaan. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit de
interestsom en de aflossing en bedragen dus bd(t) (1+rb) . OP
basis van de bovenstaande Lagrange-functie kunnen we de volgen-

de vraagfuncties voor de heden- en de toekomstconsumptiegoede-
ren afleiden:

(6)                  cd  (t)              =    0     1    Y     {9  (t)      +    f R:   }      ,

(7) cd(t+1) = fy  (t)   C 1 +rb)      +    Y  (t+1)        .
B

a+yl

Deze beide vraagfuncties dienen te worden opgevat als potentiole

vraagfuncties. Ze zijn actueel indien de kredietmarkt voortdu-
rend in evenwicht verkeert, hetgeen het geval is wanneer geldt

dat:

(1) Gemakshalve gaan we uit van een constant prijsniveau,
namelijk p=1.
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C(t) - y(t) E bd(t) = bs(t) .

Wanneer we nu vervolgens de consequenties van de kredietrant-

soenering voor de consumptieve vraag wensen na te gaan, dient

er bij de bestaande interestvoet, rb ' sprake te zijn van een

vraagoverschot van krediet. We geven het bij rb bestaande kre-

dietaanbod  aan  als  bs (t) , waarbij geldt   dat bd (t)   >  Ss (t)   ;
de beschikbare omvang van het krediet, b(t) , bedraagt dus

b (t)  = Ss (t) . Zodra de situatie ontstaat  dat de vraag naar

krediet de beschikbare omvang van het krediet overtreft, is er

voor de gezinshuishouding in feite geen sprake meer van een

intertemporeel optimalisatie vraagstuk, althans niet met be-

trekking tot de effectieve vraag. De effectieve vraag naar

hedengoederen wordt in dat geval immers volledig bepaald door

het gegeven inkomen in periode t alsmede de gegeven omvang van

het krediet. De effectieve vraagfunctie van hedengoederen luidt
thans:

(8a)   c (t) = 9(t) + 6-(t) , ofwel

(8b)   c (t) = cd(t) - 1 {bd(t) - 5(t)}

Op basis van relatie (8b) kunnen we concluderen dat het niet-
gehonoreerde gedeelte  van de vraag naar krediet,  bd (t)   -  S (t)   ,
volledig ten koste  van de vraag naar consumptiegoederen in
periode t gaat; er is sprake van een overloopcoofficiont ter

grootte van 1. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de
bovenstaande modelformulering enkel het gegeven inkomen 9(t) en

het krediet als financieringsbron van de hedenconsumptie kent.

Het is natuurlijk mogelijk dat de gezinshuishoudingen in geval

van kredietrantsoenering mede tot een geringere vraag naar

financi&le activa zullen overgaan, hetgeen zich kan manifeste-

ren in een geringere vraag naar geld, dan wel een afname van
de vraag naar niet-monetaire financidle activa. Door het afsto-
ten van financidle activa kunnen de gezinshuishoudingen bewerk-
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stelligen dat er een geringere daling van de vraag naar con-

sumptiegoederen zal optreden. De overloopcodfficiont  in  ver-

gelijking (8b) zal in dat geval uiteraard kleiner dan 1 zijn.

Een analoge redenering kan worden gegeven voor de productie-

huishoudingen. De ondernemingen kunnen trachten om de contrac-

tieve gevolgen van de kredietrantsoenering voor de omvang van

de investeringen te beperken door de liquidatie van financidle

activa of door een beroep op alternatieve financieringsmiddelen.
De kredietrantsoenering kan dus tot gevolg hebben dat er vanuit

de bancaire kredietmarkt niet enkel een overloopeffect optreedt

naar de goederenmarkt, doch ook naar andere financidle markten.

1.4. Kredietrantsoenering als transmissieproces

Inzake het overbrengingsmechanisme tussen de monetaire en de
redle sector van de economie kunnen we een tweetal hoofdtypen

van transmissiemechanismen onderscheiden, namelijk het substi-

tutiemechanisme en het complementariteitsmechanisme. (1) Het

eerstgenoemde mechanisme ontleent zijn benaming aan het feit

dat er sprake is van een substitutierelatie tussen de inkomens-
stromen  en de financidle stromen. Het complementariteitsmecha-

nisme daarentegen behelst een complementaire relatie tussen de-
ze beide stromen. Het verschil tussen de beide typen van trans-

missiekanalen kan het beste worden toegelicht aan de hand van

de rekening van de particuliere sector, welke op basis van de

budget-identiteit van deze sector kan worden opgesteld. (2) We

zullen deze rekening die in de Angelsaksische literatuur bekend
staat  als  de  "flow of funds account", aanduiden  als de staat

(1) Dit onderscheid is ontleend aan R. Pohl, op. cit., blz.
155-196 en R. Pohl, Die Transmissionsmechanismen der Geld-
politik, Jahrbuch fur Nationalokonomie und Statistik,
februari 1976, blz. 3.

(2) Met de particuliere sector worden hier bedoeld de gezins-
huishoudingen en de bedrijfshuishoudingen met uitzondering
van de financidle instellingen.
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van ontvangsten en uitgaven. (1) Deze staat kan worden verkre-

gen door de samenvoeging van de bestedingsrekening en de kapi-
taalrekening van de particuliere sector. De posten van de kapi-

taalrekening betreffen de mutaties in de verschillende compo-

nenten van het vermogen van de onderhavige sector. We gaan

hierbij uit van de volgende vereenvoudigde definitie van het

vermogen:

(9) V=K+F A-B.

Vergelijking (9) geeft aan dat het vermogen, V , gelijk is aan
de som van de fysieke activa, K , en de financi8le activa, FA ,

verminderd met de schulden, B ; de financidle activa betreffen

mede de kasvoorraden. In (mutatie-)balansvorm krijgen we dus:

Activa (mutatie-)Balans Passiva

(Mutatie) Fysieke Activa (8)K (Mutatie) Schulden   ( A B

(6)FA (A)V(Mutatie) Financiole Activa (Mutatie) Netto
vermogen

(8) K+FA (A)B+V

De bovenstaande mutatiebalans levert tezamen met de bestedings-

rekening van de particuliere sector de volgende staat van ont-

vangsten en uitgaven op:

(1) Zie  voor een overzicht  van  de   "flow of funds"-analyse,
A. Bain, Flow of Funds Analysis: A Survey, Economic Jour-
nal, december 1973, blz. 1055-1093, J. Cohen, Copeland's
Moneyflows After Twenty-Five Years, Journal of Economic
Literature, maart 1972, blz. 1-25, L. Ritter, The Flow of
Funds Accounts: A New Approach to Financial Market Analy-
sis, Journal of Finance, mei 1963, blz. 219-230.
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Staat van ontvangsten
Ontvangsten en uitgaven Uitgaven

particuliere sector

Inkomen         Y Bestedingen C+I

Krediet AB Mutatie financidle AFA
activa

Y+AB C+I+AFA

Duidelijk zal zijn dat deze staat van ontvangsten en uitgaven

de budgetrestrictie van de particuliere sector uitdrukt, name-

lijk

(10a) Y+A B=C+I+A F A

ofwel

(1Ob)  Y-C=S=A K+ A F A-A B=A V,

waarbij C, I en S achtereenvolgens de nominale waarde van de

consumptie, de investeringen en de besparingen van de particu-

liere sector weergeven. Volgens de budgetvergelijking (1Oa)

geldt dat de particuliere bestedingen C + I, en de uitgaven aan
de financidle activa, AFA, dienen te warden gefinancierd uit

het inkomen, Y , en uit de door de opname van krediet verkregen

financieringsmiddelen. De budgetvergelijking impliceert dat de

particuliere besparingen hun weerslag vinden in een mutatie in

de fysieke en de financidle activa, als ook in een mutatie in

de omvang van de schulden.

Aan de hand van de bovenstaande staat, die enkel stroomgroot-

heden bevat, kunnen we in relatie tot de transmissieproblema-
tiek een tweetal uitspraken doen. (1) In de eerste plaats geldt

dat er, gegeven het inkomen en gegeven de mutatie in de finan-

ci&le activa, spr ake is van een complementaire relatie tussen

(1) R. Pohl, art. cit., blz. 2-3.
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de particuliere bestedingen enerzijds en de verkregen kredieten

anderzijds. Een toename van de particuliere bestedingen is on-

der dergelijke voorwaarden immers enkel mogelijk indien er te-

vens een toename van de kredieten optreedt. In de tweede plaats

geldt, dat, gegeven het inkomen en gegeven de omvang van de ver-

kregen kredieten, een toename van de particuliere bestedingen

enkel kan optreden indien er een geringere mutatie -een gerin-
gere toename dan wel een grotere afname- in de financidle ac-

tiva optreedt. Onder deze condities is er dus sprake van een

substitutie-relatie tussen de bestedingen en de mutatie in de
financidle activa.

Wanneer we de particuliere sector desaggregeren in een sector

van de gezinshuishoudingen en een sector van de bedrijfshuis-
houdingen, kunnen we stellen dat het complementariteitsmecha-
nisme vooral van toepassing is op de bedrijven. Het substitutie-

mechanisme kan in principe op beide huishoudingen van toepas-

sing worden geacht, doch regardeert vooral de gezinshuishoudin-
gen. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de ge-
zinshuishoudingen kunnen worden gekarakteriseerd als de huis-

houdingen welke structureel gezien een inkomensoverschot kennen.

Voor de gezinnen geldt immers dat over een langere periode be-

zien het beschikbare inkomen de consumptieve bestedingen over-

treft. De bedrijven daarentegen vertonen structureel een finan-

cieringstekort, omdat de bedrijfsbesparingen -hoofdzakelijk be-

staande uit de ingehouden winsten en de afschrijvingen- geringer

zijn dan de bruto-investeringen. Het inkomensoverschot van de

gezinnen resulteert in deze sector in een toename van de finan-

cidle activa dan wel een afname van de schulden. Bij de bedrij-

ven leidt het financieringstekort tot een toename van de schul-

den, terwijl tevens een afname van de financidle activa mogelijk
is. De bedrijven beschikken naast fysieke activa tevens over

financi le activa, welke worden aangehouden op basis van een
aantal motieven, waaronder vooral het liquiditeitsmotief. Voor-

zover de investeringen worden gefinancierd uit de verkoop van

bestaande financidle activa, is er bij de bedrijven sprake van
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het substitutiemechanisme. Indien we bedenken dat de maximaal

mogelijke afname van de financi6le activa bij de bedrijven wordt

begrensd door de aanwezige voorraad financidle activa, zal dui-

delijk zijn dat structureel voor deze sector de hierboven ge-

noemde complementaire relatie geldt. Gegeven de besparingen van

de bedrijven kunnen de investeringen op den duur dus enkel stij-

gen indien er tevens een toename van de kredieten optreedt. (1)

Een analoge redenering kan worden toegepast op de gezinshuis-

houdingen. De voortdurende aanwending van het inkomensoverschot

voor de aflossing van in het verleden opgenomen kredieten zal

resulteren in de volledige eliminering van de schulden. Op
lange termijn bezien, zal het beschikbare inkomen van de gezin-

nen worden aangewend voor de financiering van de consumptieve

bestedingen en de verwerving van financi6le activa. Gegeven het

inkomen zal een toename van de particuliere consumptie gepaard

dienen te gaan met een geringere toename van de financiole ac-
tiva.

Met behulp van de staat van ontvangsten en uitgaven kunnen we

de beide typen van transmissiemechanismen voor de gezinnen en

de bedrijven als volgt schematisch weergeven:

Ontvangsten  Gezinnen  Uitgaven  Ontvangsten  Bedrijven Uitgaven

Y                        C e S                        IG                                   Be

ICI)           (II)

AB AFA e AB AFG  G *B  -IB
(I) = Substitutiemechanisme +/-

(II) = Complementariteitsmechanisme  +/+.

Van belang is er op te wijzen, dat de invloed van de monetaire

politiek op de bestedingen steeds tot stand komt door de muta-

(1) Onder kredieten dient hier tevens de financiering met aan-
delen te worden verstaan.
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ties welke de monetaire autoriteiten uiteindelijk weten te be-

werkstelligen in de financiole activa en de schulden van de

particuliere sector. Deze mutaties kunnen door verschillende
oorzaken ontstaan. Vandaar   dat er binnen  elk  van de beide hoofd-
typen van de transmissiemechanismen weer een aantal varianten

van verbindingsschakels tussen de monetaire sector en de redle

sector kunnen worden onderscheiden. (1) Als belangrijkste vari-
anten van het transmissieproces op basis van het substitutie-

mechanisme kunnen worden genoemd het vermogensmechanisme en het

mechanisme van de relatieve prijzen. Met betrekking tot het

complementariteitsmechanisme zijn de bekendste varianten het

kredietkosten- en het kredietrantsoeneringsmechanisme. Alvorens

we een korte bespreking zullen wijden aan deze varianten, geven

we de diverse transmissiekanalen schematisch als volgt weer:

(1) In de Nederlandse literatuur worden uitgebreide overzich-
ten gegeven van de transmissieproblematiek door H. de
Haan et. al., Het Moderne Geldwezen, deel III, 14e druk,
Amsterdam 1979, hoofdstuk V, VI en VII, J. Kun6, Enige
ontwikkelingen in de monetaire theorie, Maandschrift
Economie, juni/juli 1976, blz. 475-519, P. van Loo, Een
inleiding tot de Brunner-Meltzer- analyse van de macro-
economie, Maandschrift Economie, februari 1976, blz. 243-
283, C. Nieuwenburg, Geld en economische activiteit, in
W. Driehuis, Economische theorie en economische politiek,
Leiden, 1977, blz. 253-273, H. Visser, Monetaire Theorie,
2e druk Leiden, 1980, hoofdstuk 5. Verder kunnen nog wor-
den genoemd: Y. Park, Some current issues on the trans-
mision process of monetary policy, IMF-Staff Papers, mei
1972, blz. 1-44, R. Pohl, art. cit., blz. 1-28, R. Spen-
cer, Channels of Monetary Influence, A Survey, Federal
Reserve Bank of St. Louis Review, november 1974, blz.
8-26.
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(a) (b)

Vermogensmechanisme: M + Vermogen  +  Particuliere
bestedingen

(I)

Mechanisme van de : M + Prijs van +  Particuliere
relatieve prijzen bestaande bestedingen

kapitaal-
goederen

Kredietkosten- : M + Krediet- +  Particuliere
mechanisme kosten bestedingen

(II)

Kredietrant- : M + Krediet- +  Particuliere
soenerings- beschik- bestedingen
mechanisme baarheid

Zoals uit het bovenstaande schema blijkt, is er bij elke vari-

ant steeds een tweetal schakels, (a) en (b), aan de orde. De

eerste schakel heeft betrekking op de vraag of de monetaire

autoriteiten door de wijziging van een bepaald monetair aggre-

gaat -bijvoorbeeld de geldhoeveelheid M- in staat zijn om de
voor het desbetreffende transmissiekanaal karakteristieke varia-

bele te beinvloeden. Schakel (b) betreft de relatie tussen

deze karakteristieke variabele en de particuliere bestedingen.

Uiteraard zijn beide schakels van belang voor de effectiviteit

van de monetaire politiek. Indien de monetaire autoriteiten er

bijvoorbeeld in slagen om door middel van een restrictief mone-

tair beleid een duidelijke stijging van de kredietkosten tot

stand te brengen, zal de effectiviteit van de aldus gevoerde

monetaire politiek gering zijn, indien de gevoeligheid van de

particuliere bestedingen voor de kredietkosten gering is.

Wanneer we nu overgaan tot de bespreking van de vier hierboven
genoemde transmissiekanalen, kunnen we met betrekking tot het

vermogensmechanisme stellen, dat volgens dit mechanisme de mone-
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taire autoriteiten door het tot stand brengen van een wijziging
in het redle vermogen van de particuliere sector een gelijkge-

richte mutatie in de particuliere bestedingen kunnen effectue-

ren. Van belang is in dit verband de specificatie van de voor
de consumptie relevante vermogensvariabele. Een belangrijke

component van het vermogen wordt gevormd door het volume van de

fysieke activa, doch hierop kunnen de monetaire autoriteiten

geen rechtstreekse invloed uitoefenen. Naast de fysieke activa
vormen de financiole activa een onderdeel van het vermogen van

de particuliere sector. De financidle activa kunnen worden on-

derverdeeld in de monetaire activa, zijnde de kasvoorraden, en
de niet-monetaire financiMle activa. Inzake de vraag of een
wijziging in de financi&le activa zal resulteren in een mutatie

van de bestedingen bestaat in de literatuur geen eenstemmig-

heid. (1) De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat tegen-
over de financidle activa steeds in dezelfde omvang schulden

staan, zodat het netto financiole vermogen in een gesloten

economie steeds nul is. In het kader van het vermogensmechanisme

worden nu enkel die financiole activa tot het vermogen van de

particuliere sector gerekend, welke een positief netto beste-

dingseffect genereren. Hiervan is sprake indien de stijging
van de bestedingen ten gevolge van de toename van de financiole

activa bij de particuliere sector, de vermindering van de be-
stedingen ten gevolge van de toename van de schulden van de

particuliere sector of de overheid overtreffen. Op basis van

dit criterium wordt er in het algemeen van uitgegaan dat enkel

de externe financidle activa -bestaande uit het externe geld en
de externe niet-monetaire financi6le activa- tot het vermogen

van de particuliere sector dienen te worden gerekend. (2) Het

externe geld betreft het geld, waartegenover geen schuld van de

particuliere sector aan het bankwezen of de monetaire autori-

(1) Zie bijvoorbeeld D. Pierce en D. Shaw, op. cit., blz. 57-
62.

(2) Een enigszins afwijkend standpunt wordt in deze ingenomen
door J. Sijben, Geld en economische groei, Leiden, 1974,
blz. 361-365.
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teiten staat; bij het geld waarbij dit wel het geval is spreekt
men van intern geld. De niet-monetaire financidle activa hebben

in een gesloten economie betrekking op de Staatsschuld in han-

den van de particuliere sector. Van externe Staatsschuld is

sprake, indien de particuliere sector  de  door  haar ter betaling

van interest en aflossing te zijner tijd op te brengen belas-

tingmiddelen niet beschouwt als een toekomstige schuld aan de

overheid. Onder die omstandigheden kan een toename van de niet-

monetaire financiole activa bij de particuliere sector worden

beschouwd als een vergroting van het particuliere vermogen. In-

dien de Staatsschuld daarentegen door de particuliere sector

als intern wordt gekwalificeerd, zal het netto particuliere
vermogen geen stijging ondergaan ten gevolge van een toename

van de Staatsschuld.

Inzake de invloed van het vermogen op de particuliere bestedin-

gen kan er een onderscheid worden gemaakt tussen een direct en

een indirect vermogenseffect. Van een direct vermogenseffect is

sprake, wanneer er, gegeven de nominale waarde van het vermogen,

een mutatie in het redle vermogen optreedt als gevolg van een

wijziging in het algemene prijsniveau. Daarnaast kan een direct
vermogenseffect zich ook manifesteren, indien er gegeven het

algemene prijsniveau een mutatie in het redle vermogen optreedt,

die zijn oorzaak vindt in een wijziging van het volume van het
vermogen. Dit laatste is het geval indien de overheid een be-

grotingstekort financiert door de plaatsing van vlottende of

gevestigde schuld bij het publiek en er geen kapitalisatie op-
tr eedt. Het indirecte vermogenseffect tenslotte heeft betrek-

king op een situatie waarin, gegeven het algemene prijsniveau
en het volume  van het vermogen, het nominale vermogen muteert  ten-

gevolge van wijzigingen in de waardering van het bestaande ver-

mogen. Een dergelijke mutatie in de waarde van het vermogen

vindt haar oorzaak in wijzigingen in de interestvoeten en de

rendementen van diverse vermogenscomponenten.

Ook bij het tweede transmissiekanaal dat behoort tot de catego-

rie van de substitutiemechanismen staat het vermogen centraal.
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Vandaar dat het mechanisme van de relatieve prijzen vaak wordt

aangeduid als de vermogenstheorie, ook wel de portefeuille-
theorie genoemd. Volgens de vermogenstheorie verloopt de invloed

welke vanuit de monetaire sfeer op de re&le sfeer wordt uitge-

oefend niet via een mutatie in de omvang van het vermogen -zo-

als bij het voorgaand transmissiekanaal het geval was- doch

door middel van wijzigingen in de samenstelling van het vermo-
gen. De basisveronderstelling van de onderhavige theorie is dat

de economische subjecten streven naar een optimale samenstel-

ling  van het vermogen.   Dit  is het geval indien er sprake  is  van
een nivellering van de grensopbrengsten van de diverse vermo-

genscomponenten. (1) Stel nu dat in een situatie waarin het

vermogen van de particuliere sector optimaal gestructureerd is

dit optimum wordt verbroken doordat de overheid haar financie-

ringstekort monetair financiert, zodanig dat de primaire liqui-

diteitenmassa toeneemt. Deze stijging van de geldhoeveelheid

doet bij de particuliere sector een aanbodoverschot van geld

ontstaan. Op welk vermogensactivum zich dit aanbodoverschot van

geld zal richten, is afhankelijk van de onderlinge substitutie-

relaties tussen de diverse activa. In het algemeen geldt dat

een aanbodoverschot van een bepaald activum zal resulteren in
een toename van de vraag naar die activa welke het beste sub-
stituut vormen voor de desbetreffende activum. Indien er een

sterke substitutierelatie bestaat tussen geld enerzijds en obli-
gaties anderzijds, zal de tengevolge van de toename van de geld-

hoeveelheid opgetreden daling van de impliciete opbrengstvoet

van geld resulteren in een toename van de vraag naar obligaties.

Hierdoor treedt er een daling op van de marktinterestvoet van

obligaties. Het substitutieproces binnen de vermogensportefeuille

van de particuliere sector is hiermee evenwel nog niet voltooid,

omdat er een situatie is ontstaan waarin de opbrengstvoeten van
de financiole activa zijn komen te liggen beneden de opbrengst-

voet van de fysieke activa. Dientengevolge zullen de economische

subjecten trachten om de intussen in opbrengst gedaalde finan-
ciole activa te vervangen door de nog niet in opbrengst gedaal-

(1) Zie bijvoorbeeld D. Duwendag, op cit., blz. 199.
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de fysieke activa. Deze laatste substitutie van fysieke activa
voor financi le activa zal tenslotte ook de opbrengstvoet van

de bestaande fysieke activa doen dalen. Wanneer uiteindelijk

de netto opbrengstvoeten van de diverse vermogensactiva weer

gelijk zijn, wordt het door de monetaire impuls in gang gezette

substitutieproces begindigd. De monetaire impuls kan dus naast
een subtitutie binnen de financidle activa tevens een substi-

tutie tussen financiole en fysieke activa -en daardoor een mu-
tatie in de particuliere investeringen- veroorzaken. Voor de

verklaring van de aldus geinduceerde stijging van de investe-

ringen is de verhouding van belang tussen een tweetal prijzen

van de kapitaalgoederen, te weten de prijs van bestaande kapi-

taalgoederen  en de prijs van nieuwe kapitaalgoederen. Indien

aandelen als een perfect substituut worden aangemerkt van be-

staande kapitaalgoederen, hetgeen in de portefeuilletheorie

veelal geschiedt, kunnen we stellen dat de stijging van de koers

van aandelen kan worden beschouwd als een stijging van de prijs

van bestaande kapitaalgoederen. (1) De prijs van de bestaande

kapitaalgoederen wordt ook wel aangeduid als de vraagprijs van

kapitaalgoederen, Pk . Naast de vraagprijs van kapitaalgoederen

is er ook nog de aanbodprijs van kapitaalgoederen, zijnde de
aanschafprijs van nieuw geproduceerde kapitaalgoederen, p . De

vraagprijs betreft  dus de prijs  van een voorraadgrootheid,  na-
melijk de waarde van de bestaande kapitaalgoederen, terwijl de

aanbodprijs betrekking heeft op een stroomgrootheid, namelijk
de  prijs  van de lopende productie van kapitaalgoederen.  De  ver-

houding tussen deze beide prijzen is gelijk aan de verhouding

tussen het rendement op bestaande kapitaalgoederen en het ren-

dement op nieuwe kapitaalgoederen. We kunnen deze relatie als

volgt toelichten. Uitgaande van de volgende Cobb-Douglas pro-
ductiefunctie

(1) Voor een analyse waarin het onderscheid tussen fysieke ka-
pitaalgoederen en aandelen wordt benadrukt zij verwezen
naar S. Turnovsky, Macroeconomic Analysis and Stabiliza-
tion Policy, Cambridge, 1977, blz. 58-60
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y  = a £(1-8) kB

-waarbij y, E en k achtereenvolgens de productie, de hoeveel-

heid arbeid en de hoeveelheid kapitaal aangeven, terwijl B de

productie-elasticiteit van kapitaal is, welke bij beloning van

de beide productiefactoren conform hun grensproductiviteit ge-

lijk is aan de winstquote- kunnen we voor het rendement op

nieuwe kapitaalgoederen schrijven:

3Y
ak

(1 1)         r      =  -irl  =   B      .

Opgemerkt zij nog dat p de prijs van eindproducten is, welke
in een zuiver macro-economisch model identiek is aan de aan-

schafprijs van nieuwe kapitaalgoederen. Voor het rendement op

bestaande kapitaalgoederen kunnen we schrijven:

3Y

(12) rk = IKZ =syp
Pk   k Pk   '

waarbij rk het rendement op bestaande kapitaalgoederen is. (1)
Het quotidnt van (11) en (12) levert de hierboven bedoelde re-

latie op tussen rk en r, namelijk

11
Pk    ak   r(13)   -  = - = -  .
P    rk  rk

(1) Zie bijvoorbeeld R. Sheldon, Some Measurement Issues Con-
nected With Tobin's Financial Model, Research Paper No.
7624, Federal Reserve Bank of New York, juli 1976, blz. 7.
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Een sleutelrol in het transmiessieproces van de relatieve prij-

zen wordt nu gevormd door het rendement op bestaande kapitaal-

goederen. Zoals gezegd, kunnen we -indien fysieke kapitaalgoe-

deren en aandelen als perfecte substituten worden aangemerkt-

r  beschouwen als het aandelenrendement, zijnde de minimalek
opbrengstvoet waarbij de aandeelhouders bereid zijn om de aan-

delen aan te houden. Wanneer nu, zoals hierboven reeds werd af-

geleid, in de loop van het transmissieproces een stijging van

de prijs van obligaties optreedt, zal deze prijsstijging ver-

volgens resulteren in de vervanging van obligaties door aan-

delen in de bestaande kapitaalgoederenvoorraad. De grotere

vraag naar aandelen zal op zijn beurt de prijs van bestaande

kapitaalgoederen doen stijgen. Deze laatsgenoemde prijsstijging
heeft tot gevolg dat het substitutieproces zich tenslotte richt

op de nieuw geproduceerde kapitaalgoederen, waarvan wordt aan-
genomen dat deze tot nu toe een constante prijs hebben gekend.

(1) De investeringen zijn dus positief afhankelijk van de rela-
Pk

tieve prijs -- , met dien verstande dat de investeringen nihil
P

zijn, indien deze prijsverhouding 1 bedraagt. Het hierboven ge-

formuleerde transmissieproces van de relatieve prijzen treffen

we in aanzet ook reeds aan bij Keynes, hetgeen blijkt uit zijn

volgende uitspraak: "...the daily revaluations of the Stock
Exchange, though they are primary made to facilitate transfers

of old investments between one individual and another, inevita-

bly exert a decisive influence on the rate of current invest-
ment. For there is no sense in building up a new enterprise at

a cost greater than that at which a similar existing enter-

prise can be purchased; whilst there is an inducement to spend

on a new project what may be seen as an extravagant, sum, if
it can be floated off on the Stock Exchange at an immediate

profit". (2) Anders dan in de portefeuille-theorie worden in de

(1) Zie in dit verband E. Claassen, Grundlagen der makroBkono-
mischen Theorie, Munchen, 1980, blz. 66. Deze auteur be-
spreekt ook de invloed van een mutatie van het verwachte
prijsniveau; zie ook W. Buiter, Temporary and Long-run
Equilibrium, New York, 1979, blz. 69.

(2) J. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and
Money, Londen, 1936, blz. 151.
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Keynesiaanse modellen niet alleen aandelen en kapitaalgoederen
als volkomen substituten beschouwd,   doch   is dat tevens  het  ge-
val met obligaties en kapitaalgoederen. Het ten gevolge van

toename van de geldhoeveelheid optredende vraagoverschot van         I

obligaties doet dan dus terstond de prijs van bestaande kapi-

taalgoederen stijgen en daardoor vervolgens de investeringen
toenemen.

Met betrekking tot het kredietkosten- en het kredietrantsoene-

ringsmechanisme is het van belang te memoreren dat deze beide
transmissiekanalen een complementaire relatie betreffen tussen

de particuliere bestedingen enerzijds en de door de particu-

liere sector opgenomen kredieten anderzijds. De complementaire

relatie geldt, gegeven het inkomen en gegeven de mutatie in de
financiole activa. Een mutatie in de kredieten aan de particu-

liere sector zal dus ce teria paribus een gelijkgerichte mutatie

in de particuliere bestedingen tot gevolg hebben. Het verschil

tussen de beide complementariteitsmechanismen is nu gelegen in

de oorzaak van de mutatie van de kredieten. Volgens het krediet-
kostenmechanisme resulteert een mutatie in de interestvoet van

het krediet, in een tegengestelde mutatie in de kredietvraag en

daardoor in een afname van de particuliere bestedingen. Het

kredietkostenmechanisme heeft enkel betrekking op de financie-

ring  van de bestedingen met vreemi vermogen. Daarnaast kunnen

de investeringen worden gefinancierd met eigen vermogen, hetzij

door de uitgifte van aandelen, hetzij uit de ingehouden winsten.

Daarom kan het kredietkostenmechanisme beter worden aangeduid

als een vermogenskostenmechanisme. Bij het vermogenskostenme-

chanisme is naast de vermogenskostenvoet van het vreemde ver-

mogen tevens de vermogenskostenvoet van het eigen vermogen van

belang voor de omvang van de particuliere investeringen. Het

kredietrantsoeneringskanaal behelst een positief verband tussen

de kredietbeschikbaarheid en de particuliere bestedingen. De

betekenis van de beide complementariteitsmechanismen zal groter
zijn naarmate de particuliere bestedingen in sterkere mate

worden gefinancierd met krediet. Ten aanzien van de betekenis

van het kredietkostenkanaal is een tweetal factoren van belang.
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In de eerste plaats kan de mate van flexibiliteit van de inte-

restvoet van krediet worden genoemd. Indien de flexibiliteit

van deze interestvoet gering is, zal een monetaire impuls in

een relatief beperkte mutatie van de kredietkosten resulteren,

zodat er gegeven de interestelasticiteit van de particuliere

bestedingen ook slechts van een beperkte mutatie in de beste-

dingen sprake kan zijn. Daarnaast kan worden gesteld dat, ge-

geven de flexibiliteit van de interestvoet van krediet, de be-
tekenis van het kredietkostenmechanisme geringer zal zijn,

naarmate de interestelasticiteit van de particuliere bestedin-

gen kleiner is; van belang is in dit verband vooral de interest-

elasticiteit van de investeringen.

Binnen de categorie van de complementariteitsmechanismen, kun-
nen het kredietkosten- en het kredietrantsoeneringskanaal dus
als concurrend ten opzichte van elkaar worden beschouwd. Een

restrictieve monetaire impuls van de Centrale Bank -bijvoor-

beeld door een verlaging van de collectieve expansienorm voor

de kredieten van de geldscheppende instellingen aan de particu-
liere sector in het kader van een kredietplafondregeling- zal

in de mate waarin er een stijging van de interestvoet van bank-

krediet optreedt, als ook in de mate waarin de bestedingen in-

terestgevoelig zijn, het kredietkostenmechanisme in werking

doen treden. In de mate waarin er geen stijging van de interest-

voet -beter gezegd de prijs- van bankkrediet optreedt, zal er
ongeacht de interestelasticiteit van de bestedingen, een daling

van de bestedingen plaatsvinden als gevolg van de afname van

de beschikbare omvang van het bankkrediet. Een dergelijke con-

tractief effect op de bestedingen zal uiteraard geringer zijn,

naarmate de particuliere sector er beter in slaagt om alterna-
tieve financieringsmiddelen aan te trekken ter vervanging van

het in geringere omvang ter beschikking gekomen bankkrediet.
Zoals we reeds eerder hebben vermeld, is het ook mogelijk dat

de door de kredietrantsoenering getroffen huishoudingen over-

gaan tot intering op hun kasvoorraden en tot liquidatie van
niet-monetaire financidle activa, teneinde zodoende hun beste-

dingsplannen in sterkere mate te realiseren. Indien de beste-
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dingsplannen op deze wijze alsnog geheel zouden worden gereali-

seerd, leidt het vraagoverschot op de bancaire kredietmarkt
dus niet tot een overloopeffect van deze markt naar de goede-

renmarkt, doch naar de markten van de desbetreffende financi&le

activa. Deze activa doen dan dus dienst als buffervoorraden. (1)

In  de mate waarin  deze buf fervoorraden ruimer  bij de particu-

liere sector voorhanden zijn, kunnen de private bestedingen in

sterkere mate onafhankelijk van de prijs en de beschikbaarheid

van bankkrediet worden gerealiseerd.

Van belang is in dit verband nog het door Hicks gemaakte onder-
scheid tussen een "overdraft-economy"  en een "auto-economy". (2)

Van een zuivere "overdraft-economy" is in de terminologie van

Hicks sprake indien de bedrijfshuishoudingen zelf geen finan-
ciole activa als reserve aanhouden, doch voor hun liquiditeit

volledig zijn aangewezen op het beschikbare bankkrediet. In

een zuivere "auto-economy" daarentegen bestaan de liquide re-

serves geheel uit financidle activa. Hicks wijst er op dat fei-

telijk noch zuivere "overdraft"-economieon, noch zuivere "auto"-

economie6n bestaan. Er zijn echter wel landen waar de "auto"-
sector dominant is, terwijl in andere landen, met name in West-

Europa, de "overdraft"-sector het belangrijkste is. (3) Duide-

lijk zal zijn dat het kredietrantsoeneringsmechanisme een gro-

tere actualiteit zal hebben in een economie, die hoofdzakelijk

wordt gekarakteriseerd door de "overdraft"-sector. De ruimte

voor optreden van het hierboven aangeduide buffermechanisme is

in dit type volkshuishouding immers beperkt.

(1) Zie R. Pohl, op. cit., blz. 190-191 en A. Knoester, Over
Geld en Economische Politiek, Leiden, 1980, blz. 22.

(2) J. Hicks, The Crisis in Keynesian Economics, New York,
1974, blz. 51-57.

(3) Ibid., blz. 51. Zie in dit verband ook E. Streissler en
G.  Tichy, Die Transmission monetarer Impulse ilber  den
Kreditmarkt, in W. Ehrlicher en A. Oberhauser (eds.),
Probleme der Geldmengensteuerung, Berlijn, 1978, blz. 149-
154.
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Wanneer we de beide hoofdtypen van transmissiemechanismen te-

rugblikkend nog eens met elkaar vergelijken, kunnen we in de
eerste plaats stellen dat bij de complementariteitsmachanismen d3

externe financieringsstromen een centrale plaats in de analyse
innemen. Bij het kredietrantsoeneringsmechanisme wordt een

positieve relatie gelegd tussen de beschikbare omvang van het

bankkrediet en de particuliere bestedingen. (1) Het krediet-

kosten- , of meer volledig het vermogenskostenmechanisme, be-

helst een negatieve relatie tussen de kostenvoeten van de di-

verse financieringsmiddelen en de particuliere bestedingen. In

de substitutiemechanismen daarentegen staat de betekenis van

de financieringsstromen veel minder op de voorgrond. (2) Een
tweede onderscheid tussen de diverse transmissiemechanismen

-maar nu gaat het om de substitutiemechanismen  dn het krediet-
kostenmechanisme enerzijds en het kredietrantsoeneringsmecha-

nisme anderzijds- is gelegen in de betekenis van de flexibili-

teit van de financidle prijzen. Met betrekking tot het krediet-

rantsoeneringsmechanisme kan worden opgemerkt dat het belang
van dit transmissiekanaal groter wordt naarmate de prijs van

het bankkrediet in de tijd een geringere flexibiliteit vertoont.
Wat de overige transmissiemechanismen betreft, geldt dat deze

kanalen een grotere actualiteit zullen vertonen, naarmate de
diverse relevante financidle prijzen respectievelijk interest-

voeten in de tijd een grotere flexibiliteit te zien geven.

Nadat we in het voorgaande de diverse transmissiekanalen hebben

besproken besteden we tenslotte nog kort aandacht aan de zoge-

(1) Volledigheidshalve wijzen we er nog op dat deze positieve
samenhang veelal enkel in benedenwaartse richting aanwezig
wordt geacht.

(2) Zie in dit verband bijvoorbeeld Neubauer, die inzake het
mechanisme van de relatieve prijzen wijst op de onduide-
lijke rol die het krediet speelt bij de optimale samen-
stelling van het vermogen; W. Neubauer, Strategien, Techni-
ken und Wirkungen der Geld- und Kreditpolitik, Gottingen,
1972, blz. 57.
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naamde "availability-doctrine". Deze doctrine deed in de jaren

vijftig opgeld in de Verenigde Staten. Historisch gezien kan
worden gesteld, dat in de toenmalige monetaire politieke be-
schouwingen voor het eerst de kredietrantsoenering door de
banken als mogelijk transmissiekanaal werd onderkend. Voor een

goed begrip van de "availability-doctrine" is het van belang
er op te wijzen, dat het Federal Reserve System ook nog in de

eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog de facto verplicht was
om een monetair beleid te voeren dat uitsluitend gericht was

op de stabilisatie van de interestvoeten op een voldoende laag

niveau. (1) Duidelijk zal zijn dat een dergelijke goedkoop-

geld-politiek in het belang van de Schatkist was, omdat de

interestlasten van de Overheid er door werden beperkt. Daar-

naast bood het onderhavige monetaire beleid de Staat de moge-

lijkheid om nieuwe Staatsschuld zonder noemenswaardige proble-

men tegen de vigerende marktinterestvoet te emitteren. Tege-

lijkertijd kan worden gesteld dat de verplichting van een lage

rentepolitiek de Centrale Bank vrijwel elke mogelijkheid ontnam
tot het voeren van een restrictieve monetaire politiek. Immers,

door de handhaving van de interestvoet op het bestaande, lage,
niveau was het Federal Reserve System niet in staat om de geld-

hoeveelheid te beheersen. In dit verband is het nog van belang
te memoreren dat het algemene bankwezen en de particuliere

sector in de naoorlogse periode beschikten over een omvangrijke

portefeuille overheidspapier. Hierdoor was de liquiditeitsgraad
van de Amerikaanse economie zeer hoog. De particuliere sector

was immers steeds in staat om bij de Centrale Bank, welke op-
trad als "buyer of last resort", het overheidspapier tegen de

heersende marktinterestvoet te monetiseren. De algemene banken

waren in staat om het voor de kredietverlening aan de particu-

liere sector vereiste basisgeld te verwerven door, zonder enig

koersverlies, overheidspapier via de open markt aan de Centrale

Bank te verkopen. Zoals hiervoor reeds werd vermeld, impliceert

(1) Zie bijvoorbeeld H. Wallich en P. Keir, The Role of Opera-
ting Guides in U.S. Monetary Policy: A Historical View,
Kredit und Kapital, Heft 1, 1978, blz. 31-36.
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het aldus door de Centrale Bank gevoerde beleid, dat de mone-

taire politiek in termen van de beheersing van de geldhoeveel-
heid volstrekt ineffectief was. In deze historische context

formuleerde de vice-president van de Federal Reserve Bank van

New York, Roosa, een aantal thesen inzaken de monetaire poli-
tiek. Deze thesen beoogden duidelijk te maken dat de Centrale

Bank, ondanks haar uiterst beperkte bewegingsvrijheid, toch

een effectieve monetaire politiek zou kunnen voeren. Het is

begrijpelijk  dat de opvattingen van Roose, welke later bekend

zijn geworden als de "availability-doctrine" een gewillig oor

vonden bij de monetaire autoriteiten.

Als belangrijkste uitgangspunt voor de inzichten van Roosa kan

worden genoemd zijn opvatting dat de interestgevoeligheid van

de particuliere bestedingen, met name van de particuliere in-

vesteringen, als gering kan worden aangemerkt. Centraal in de

"availability-doctrine" staat dan ook de gedachte dat een res-

trictieve monetaire politiek niet dient aan te grijpen bij de
ex-ante vraag naar krediet, doch bij het kredietaanbod. Een

duidelijke vermindering van de kredietvraag en daarmede van de

particuliere bestedingen zou de Centrale Bank, aldus Roosa,
enkel kunnen realiseren door het effectueren van een excessieve

stijging van de interestvoet. Een aanmerkelijke daling van het

kredietaanbod aan de particuliere sector daarentegen, zou

volgens Roosa reeds kunnen worden bewerkstelligd door een uiterst

geringe stijging van met name de marktinterestvoet van schat-

kistpapier. Door de stijging van deze interestvoet treedt ver-

volgens een wijziging in de structuur van de interestvoeten op,

welke bij de algemene banken een mutatie in de structuur van
de activa tot gevolg zal hebben. Deze gewijzigde activastruc-

tuur resulteert voor de particuliere sector in een daling van

het kredietaanbod en daarmede, in de visie van Roosa, in een

geringere beschikbaarheid van bankkrediet. In een bijzonder

heldere en kritische analyse van de "availability-doctrine"

heeft Lindbeck een vijftal effecten onderscheiden, welke consti-

tutief kunnen worden geacht voor de geponeerde afname van de
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beschikbare omvang van het bankkrediet. (1) Het eerste effect

is het "yield differential effect". Dit effect heeft betrekking
op de stijging van de interestvoet van overheidspapier, die

optreedt tengevolge van de door de Centrale Bank gevoerde res-

trictieve monetaire politiek. Indien nu vanwege de geringe
flexibiliteit van de interestvoet van bankkrediet de debetinte-

restvoet vooralsnog constant blijft, zal er bij de algemene

banken een toename van de vraag naar overheidspapier optreden,
welke ten koste zal gaan van het aanbod van krediet aan de

particuliere sector. Een afname van het kredietaanbod zal in
de tweede plaats optreden op basis van het "expectational ef-

fect". Dit tweede effect betreft de psychologische gevolgen

van de door de Centrale Bank gevoerde restrictieve openmarkt-
politiek. De stijging van de interestvoet van overheidspapier

doet bij de banken de verwachting ontstaan dat in de toekomst
ook de interestvoet van het krediet aan de particuliere sector

een stijging te zien zal geven. Dit verwachtingspatroon zal de

vraag van de banken naar het relatief liquide schatkistpapier
doen toenemen, hetgeen ten koste gaat van het momentele kre-

dietaanbod aan de particuliere sector. Op grond van de inter-

dependentie van de deelmarkten voor staatschuld zal de stijging

van de interestvoet van schatkistpapier ook leiden tot een

stijging van de interestvoet van staatsobligaties. Hierdoor
treedt het "value of portfolio effect" op. Dit effect heeft

betrekking op de gevolgen van de koersdaling van de obligaties.

Door deze koersdaling treedt er bij de algemene banken een ver-

slechtering van de liquiditeitspositie op. Teneinde de liquidi-
teit weer op het gewenste niveau te brengen, zullen de algemene

banken naar de mening van Roosa een grotere vraag naar schatkist-

papier uitoefenen, hetgeen ten koste zal gaan van het aanbod van

krediet aan de particuliere sector. Naast het zojuist aangeduide

derde effect, is er nog een ander effect dat ook voortvloeit uit

de daling van de waarde van het vermogen van de banken dat in

(1) A.  Lindbeck,  op.  cit.,  blz.  15-35;  zie  ook Th. Mayer,
Monetary Policy in the United States, New York, 1968,
blz. 127-137.
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de vorm van langlopende schuld wordt aangehouden. We doelen
hiermee op het "locked-in-effect". Volgens dit vierde effect

worden de algemene banken -vanwege de bij de eventuele liqui-

datie van staatsobligaties optredende kapitaalverliezen- weer-

houden van de verkoop van de obligaties teneinde hierdoor addi-

tionele liquide middelen te verkrijgen ten behoeve van de kre-
dietver lening  aan de particuliere sector. Het vijfde en laatste

effect is het "credit-risk effect", hetwelk inhoudt dat de door

de Centrale Bank geInduceerde stijging van de interestvoet van

schatkistpapier, bij de algemene banken onzekerheid inzake de
toekomstige economische ontwikkeling doet ontstaan. Hierdoor

neemt naar de mening van de banken het risico verbonden aan de

kredieten aan de particuliere sector toe. (1) Tengevolge van

het grotere kredietrisico zullen de banken overgaan tot krediet-

rantsoenering.

Een uitgebreide evaluatie van de "availability-doctrine" valt
buiten het kader van deze studie. In het algemeen kan worden

gesteld dat de hierboven besproken effecten, zowel analytisch

als empirisch voor steekhoudende kritiek vatbaar zijn geble-

ken. (2) De betekenis van de "availability-doctrine" is ons

inziens dan ook niet gelegen in de concrete thesen, zoals deze

hierboven in het kort zijn geschetst, doch in een tweetal onder-

ling met elkaar verband houdende inzichten. Deze inzichten heb-

ben de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de krediet-

rantsoeneringstheorie. In de eerste plaats wordt de markt van
bankkrediet  in de "availability-doctrine" gezien  als een onvol-

komen markt, in die zin dat niet elke afwijking tussen de

vraag naar en het aanbod van bankkrediet onmiddellijk wordt ged-

limineerd door wijzigingen in de prijs van bankkrediet. In de
tweede plaats is de "availability-doctrine", zoals Davidson op-

merkt, "concerned with influencing deficit units' access to
financing as distinct from influencing

(1) De betekenis van het kredietrisico voor de problematiek
van de kredietrantsoenering komt in hoofdstuk 2 nog uitge-
breid aan de orde

(2) Zie bijvoorbeeld Th. Mayer, op. cit., blz. 132-136.
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their desire to borrow". (1) In de "availability-doctrine" wordt

bij het traceren van de gevolgen van een monetaire impuls dus

niet de nadruk gelegd op wijzigingen in de vraag naar krediet,
welke worden bewerkstelligd door mutaties in de prijs van kre-
diet. Op de voorgrond staat in het onderhavige transmissiepro-
ces de beInvloeding van de beschikbare financieringsmiddelen,

voorzover deze door het bankwezen aan de particuliere sector

ter beschikking worden gesteld. Wanneer men hedentendage spreekt
van de beschikbaarheidstheorie, wordt daarmee veelal niet de

gehele door Roosa geformuleerde doctrine bedoeld, doch hoofd-

zakelijk de beide zojuist geformuleerde inzichten inzake de
bancaire kredietmarkt en het daaruit voortvloeiende krediet-

rantsoeneringsmechanisme als overbrengingsmechanisme van de
monetaire politiek.

1.5  Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we de contouren geschetst van de pro-

blematiek van de kredietrantsoenering. Allereerst zijn we in-

gegaan op de verschillende definities van de kredietrantsoene-
ring. Op basis  van de bespreking van deze definities, hebben
we geopteerd voor de definitie van Baltensperger. Naar de me-
ning van deze auteur is er enkel sprake van kredietrantsoene-
ring indien bij de bestaande prijsvector -bevattende zowel
interest- als niet-interestprijsvoorwaarden- een vraagoverschot
aanwezig is. De vraag naar krediet wordt dan dus door de kre-

dietverlenende bank niet volledig gehonoreerd. Een dergelijke

onevenwichtigheid op de kredietmarkt zal ook gevolgen hebben

voor de gang van zaken op de andere markten. Met name de mate
waarin er een overloopeffect uitgaat van de kredietmarkt naar

de goederenmarkt is van belang. De beperkte beschikbaarheid

van het bankkrediet, kan immers tot gevolg hebben dat de effec-

(1) P. Davidson, The Credit Availability Doctrine - Its Theo-
retical and Practical Role in Federal Reserve Policy,
Ph. D. dissertation, University of Illinois, 1971, blz. 11.
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tieve vraag naar goederen geringer wordt dan de in eerste in-

stantie geformuleerde potentiole vraag. Naast dit kredietrant-

soeneringsmechanisme, hebben  we nog eend :Letal transmissiekanalen

besproken en met elkaar vergeleken. Binnen de categorie van de

zogenaamde substitutiemechanismen, bleken het kredietkosten-
en het kredietrantsoeneringsmechanisme concurrerend ten opzich-

te van elkaar te zijn. In hoofdstuk 3 zal op basis van de kwa-

litatieve analyse in dit hoofdstuk, de macro-economische model-

lering van deze beide transmissiekanalen ter hand worden geno-
men. In het volgende hoofdstuk zal eerst de micro-economische

fundering van de kredietrantsoenering worden behandeld. Dan

zal tevens aandacht worden geschonken aan de oorzaken van de

imperfecte flexibiliteit van de bancaire kredietvoorwaarden.
In dit hoofdstuk hebben we deze starheid van de kredietvoor-

waarden enkel verondersteld, om zodoende duidelijk zicht te

krijgen op het verschijnsel van de kredietrantsoenering als

zodanig.
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HOOFDSTUK 2. DE MICRO-ECONOMISCHE FUNDERING VAN DE KREDIET-

RANTSOENERING

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we een overzicht geven van de belang-

rijkste literatuur inzake de verklaring van de kredietrantsoe-

nering op micro-economisch  niveau. Het betreft hier de rant-
soenering, die een bank ten aanzien van een individuele krediet-

nemer toepast. Als leidraad bij de bespreking van de micro-eco-

namische literatuur zullen we de in het vorige hoofdstuk gefor-

muleerde definitie van de kredietrantsoenering hanteren. We

zullen op basis van deze definitie steeds de vraag aan de orde

stellen of de desbetreffende theorie een afdoende verklaring

voor het optreden van de kredietrantsoenering biedt.

Wanneer we de ontwikkeling van de micro-economische literatuur

beschouwen, kunnen we constateren dat aanvankelijk een tweetal

verklaringen worden gegeven van de kredietrantsoenering, name-

lijk het kredietrisico en de bank-clidnt relatie. We zullen in

paragraaf 2 allereerst de betekenis van het kredietrisico aan

de orde stellen. Op basis van onze bespreking zullen we consta-

teren dat het kredietrisico als zodanig geen voldoende verkla-

ring biedt voor de kredietrantsoenering. De reden hiervan is

dat de desbetreffende theoriedn zich vooral concentreren op het
aanbod van bankkrediet. De vraag naar bankkrediet alsmede de

bepaling van de optimale interestvoet komen niet of slechts zij-

delings aan de orde.

In paragraaf 3 wordt vervolgens de betekenis van de op de ban-

caire kredietmarkt vigerende marktvorm in de beschouwing betrok-

ken. We bespreken in deze paragraaf hoofdzakelijk de theorie
van Jaffee, die een analyse van de kredietrantsoenering behelst

in geval van monopolistische concurrentie en imperfect discrimi-
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nerende prijszetting. (1) In deze paragraaf zal tevens blijken

dat, wat de marktvorm betreft, de kredietrantsoenering niet kan

worden toegeschreven aan een dominante positie van de banken op
de kredietmarkt. In de derde paragraaf komt ook het door Jaffee

als eerste expliciet gemaakte onderscheid tussen de evenwichts-

en de onevenwichtsrantsoenering aan de orde. Evenwichtsrantsoe-
nering treedt op indien er bij de optimale prijs van bankkre-

diet -dit is de prijs waarbij de winst van de bank maximaal is-

sprake is van een vraagoverschot van bankkrediet. De oneven-

wichtsrantsoenering heeft betrekking op een situatie waarin de

feitelijke prijs van bankkrediet afwijkt van de optimale prijs.
Indien er bij de feitelijke prijs van bankkrediet een niet ge-

honoreerd vraagoverschot van bankkrediet bestaat, is er sprake

van een positieve onevenwichtsrantsoenering.

In paragraaf 4 bespreken we de kredietrantsoenering op basis

van de zogenaamde bank-clignt relatie. Evenals bij het krediet-
risico zullen we concluderen dat ook de bank-cliont relatie als

zodanig geen afdoende verklaring biedt voor de kredietrantsoe-

nering.

In de theoriedn die in de eerste vier paragrafen aan de orde

komen, spelen de niet-interestvoorwaarden geen expliciete rol

in de analyse van de kredietrantsoenering. Daarom gaan we in

paragraaf 5 in op de betekenis van deze kredietvoorwaarden voor

het eventuele optreden van de kredietrantsoenering.

In paragraaf 6 bespreken we een tweetal recente ontwikkelingen

in de theorie inzake de kredietrantsoenering. We zullen aandacht

besteden aan de betekenis van de informatiekosten, die verbonden

zijn aan de bancaire kredietverlening. Daarnaast komt ook de zo-

(1) De term (im)perfecte discriminatie is niet geheel adequaat,
omdat we in de volgende paragrafen nog zullen zien dat de
optimale kredietvoorwaarden niet enkel afhankelijk zijn van
de gevoeligheid van kredietvraag met betrekking tot de kre-
dietvoorwaarden, doch ook van andere factoren, zoals bij-
voorbeeld het kredietrisico. Een betere term zou daarom
(im)perfecte differentiatie zijn. We volgen in dit hoofd-
stuk evenwel de in de literatuur gebruikelijke aanduiding.
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genaamde contracttheorie als mogelijke fundering van de krediet-

rantsoenering aan de orde. Tenslotte zal in de laatste para-
graaf een korte samenvatting en evaluatie van het voorgaande

worden gegeven.

2.2. Kredietrantsoenering en kredietrisico

Het begrip kredietrisico wordt in de literatuur op meerdere

wijzen gedefinieerd. Daarom is het van belang dat we eerst dui-

delijk maken welke omschrijving van het kredietrisico in het

kader van de problematiek van de kredietrantsoenering wordt ge-

hanteerd. We baseren onze bespreking van het onderhavige begrip
op Wachtersh user. (1) Deze auteur ontleedt het kredietrisico

in een aantal deelrisico's. Hij noemt achtereenvolgens het wan-

betalingsrisico ("Verlustrisiko"), het liquiditeitsrisico, het

interestmutatierisico en het garantiefunctierisico ("Besiche-
rungsrisiko"). (2) Het wanbetalingsrisico betreft de mogelijk-

heid dat de kredietnemer niet of niet ten volle in staat is om

te voldoen aan de uit hoofde van de kredietovereenkomst aange-

gane betalingsverplichtingen, bestaande uit de interest, de af-

lossingen en eventueel de provisies. Het liquiditeitsrisico

houdt verband met de mogelijkheid dat de kredietnemer weliswaar

volledig kan voldoen aan de contractuele betalingsverplichtingen,
doch niet in staat is om de betalingen conform het overeengeko-

men betalingsschema te verrichten. Het garantiefunctierisico

heeft betrekking op de mogelijkheid dat in geval van wanbetaling
de zekerheden, welke de kredietnemer ter waarborg  van   de   af los-
sing van het krediet heeft verschaft, een onvoldoende liquida-

(1) M. WachterhEuser, Kreditrisiko und Kreditentscheidung im
Bankbetrieb, Wiesbaden, 1971, blz. 70-71.

(2) M. Wachterhauser noemt daarnaast nog het inflatierisico en
het valuatierisico. Hij acht deze beide risico's voor de
banken echter niet relevant omdat ten aanzien van het eerst-
genoemde risico het zogenaamde "Prinzip der Wertgleichheit"
van toepassing is, terwijl het valutarisico op korte termijn
wordt ondervangen door termijn-affaires en in geval van
langlopende kredieten in vreemde valuta de banken het valu-
tarisico veelal plegen af te wentelen op de kredietnemer.
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tiewaarde blijken te bezitten . Het interestmutatierisico ten-

slotte vloeit voort uit het feit dat er tijdens de kredietter-

mijn een stijging van de marktinterestvoet tot boven het niveau

van de vaste contractuele interestvoet kan optreden. In de li-

teratuur inzake de kredietrantsoenering bestaat het kredietri-

sico enkel uit het wanbetalingsrisico. Dit blijkt duidelijk bij

Hodgman, die kan worden beschouwd als de initiator van het on-
derzoek naar de betekenis van het kredietrisico voor het ver-

schijnsel kredietrantsoenering. (1) Het liquiditeitsrisico is

in zijn analyse niet aanwezig omdat hij uitgaat van een krediet-

termijn van 66n periode. Aan het einde van deze periode dient

de kredietnemer te voldoen aan zijn contractuele betalingsver-
plichtingen. Het interestmutatierisico is niet actueel omdat

Hodgman impliciet veronderstelt dat de marktinterestvoet gedu-

rende de looptijd van het krediet constant is. Het garantiefunc-

tierisico tenslotte speelt bij Hodgman geen rol omdat hij er

stilzwijgend van uitgaat dat er door de kredietnemer geen zeker-

heden worden gesteld. In de volgende sub-paragraaf zal de ana-

lyse van Hodgman inzake de betekenis van het kredietrisico voor

de problematiek van de kredietrantsoenering worden uiteen gezet.

In sub-paragraaf 2.2.2 komt vervolgens de theorie van Freimer
en Gordon aan de orde.

2.2.1. Hodgman

Op basis van de hierboven genoemde vereenvoudigende veronderstel-

lingen geeft Hodgman in eerste instantie een analyse van het
kredietaanbod van een bank ten aanzien van een individuele kre-

dietnemer i. De desbetreffende bank wordt geconfronteerd met een

kredietvraag ter financiering van een investeringsproject. Van-
wege de onzekerheid welke er bestaat ten aanzien van opbrengst

-

van het project wordt de investeringsopbrengst, xi' door de bank
als een stochastische variabele beschouwd, met een continue

(1) D. Hodgman, Credit Risk and Credit Rationing, Quarterly
Journal of Economics, mei 1960, blz. 258-278.
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dichtheidsfunctie,  f i (x),  en een onder- en bovengrens, welke  we
met ki respectievelijk Ki aangeven:

-  =   0   voor   x.    <   k.
1- 1

(1) f.  (x)    -   =   0    voor    x.     >    K.1                      1-  1

- > 0 voor ki < xi < Ki' waarbij 0 < ki < Ki < -

Opgemerkt zij dat de dichtheidsfunctie onafhankelijk is van de

omvang van het investeringsbedrag en daarmee van de omvang van
het krediet. Indien r i de interestvoet is en Bi de omvang van bet

krediet aanduidt, kunnen we stellen dat R .B. de contractuelebl 1
betalingsverplichting van kredietnemer i vormt, waarbij

Rbi = 1+r de interestfactor is. De betaling welke de bank uitbi
hoofde van het kredietcontract van kredietnemer i ontvangt be-
draagt uiteraard maximaal RbiBi' Wanneer de opbrengst  van  het

investeringsproject geringer is dan de contractuele betalings-

verplichtingen, dan zal, zo veronderstelt Hodgman, de ontvangst

van de bank slechts de door de kredietnemer gerealiseerde inves-

teringsopbrengst bedragen. De betaling  van de kredietnemer  aan

de bank, Yi, is dus een stochastische variabele, ten aanzien
waarvan geldt:

(2)  Yi = min (xi, RbiBi)

In de theorie van Hodgman staat nu de gedachte centraal dat elke

bank streeft naar maximalisatie van de ratio:

E(Yi a. =

1         E (VIl
-

waarbij E(Yi) de door de bank verwachte waarde van de ontvangst

aangeeft en E(Vi) het door de bank verwachte verlies. Het ver-

wachte verlies geeft in de visie van Hodgman een indicatie van

de  omvang  van  het  aan het desbetref fende krediet verbonden  ri-
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sico. (1) Hodgman veronderstelt verder dat de kredietmarkt op

basis van de aldaar heersende volledige mededinging een even-
*

wichtsverhouding a genereert. (2) Bij elke individuele krediet-

verlening zal steeds moeten gelden dat ai , a . Om deze gedach-

tegang verder te kunnen uitwerken, geven we eerst een afleiding

van de verwachte ontvangst en het verwachte verlies.

Met betrekking tot de verwachte waarde van de ontvangst geldt
dat:

(3) E(Yi) = f Xifi (x) + Rbi.Bi f fi(x)dxi
RbiBi                  Ki

ki                     R .B.bl 1

Het eerste element van de bovenstaande som betreft de verwachte

waarde van de ontvangst van de bank, indien de investeringsop-

brengst geringer is dan de contractuele betalingsverplichting.
De  tweede term geeft de verwachte ontvangst  van  de  bank  aan,

indien de investeringsopbrengst de contractuele betalingsver-

plichting overtreft. Dit tweede onderdeel van de verwachte ont-

vangst is uiteraard gelijk aan de contractuele betalingsverplich-

ting, gewogen met de kans dat de kredietnemer een investerings-

opbrengst realiseert welke voldoende is om de contractuele be-

talingsverplichting geheel te kunnen nakomen. Ten aanzien van

het verlies van de bank, Vi, geldt dat:

(4) Vi = max {0,(B.-x.)}1 1

Het eventuele verlies van de bank heeft bij Hodgman dus enkel

betrekking op de hoofdsom van het krediet. Indien geldt dat

Xi , Bi' is de investeringsopbrengst zodanig dat de kredietne-

(1) Hodgman acht de standaarddeviatie als risicomaatstaf ook
acceptabel. Hij motiveert zijn keuze ten gunste van het
verwachte verlies op grond van het feit dat hij de nadruk
wenst te leggen op "the assymetrical influence of payoffs
which imply gains versus those which imply losses ",
D. Hodgman, art. cit., blz. 263.

(2) Voor een bespreking van a  verwijzen we naar D. Hodgman,
*

art. cit., blz. 273-274.
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mer het verkregen krediet geheel aan de bank kan terugbetalen

en zal er dus geen verlies voor de bank optreden ten aanzien
-

van de hoofdsom. Geldt evenwel dat xi < Bi, dan lijdt de Bank

een verlies op de hoofdsom van het krediet ter grootte van

(Bi-xi). Een ruimere definitie van het verlies, welke tevens
betrekking heeft op de interestsom, zou dus luiden:

r= 0 voor xi 1 RbiBi
Vi |

L =  (RbiBi-xi)  voor  xi  <  RbiBi

Indien we echter Hodgman volgen, geldt met betrekking tot het
verwachte verlies:

B.

(5) E(Vi) = Jkl (Bi-xi) fi(x)dxi'
1

Door partiole integratie van E(9i) kunnen we (3) als volgt ver-

eenvoudigen:

R .B. RbiBi                   KiE (Yi)  =  {xiFi (x)}1 Dll - f Fi(x)dxi + RbiBi f
f i (x) dxi

ki       ki                      RbiBi

R .B. RbiBi                 Kbl 1                             i
= RbiBi f fi(x)dxi-f Fi(x) dxi+RbiBi f fi(x)dxi,

ki              ki                    RbiBi

zodat:

RbiBi
(3a)E(Yi) = R .B. - f Fi(x)dxi , waarbij geldt datDl 1

ki

Fi(x) E prob (xi 1 x) = fx fi(x)dx.
ki

Indien we dezelfde procedure toepassen met betrekking tot het

verwachte verlies, krijgen we:
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Bi

E(Vi) = ((Bi-xi)Fi(x)}1 i - S  (-1)Fi(x)dxi
i      i

= (Bi-Bi)Fi(Bi) - (Bi-ki)Fi(ki) + f i Fi(x)dxi , zodat
ki

(5a) E (Vi) = /Bi Fi (x) dxi.
ki

Indien we (3a) en (Sa) met elkaar vergelijken kunnen we het

volgende concluderen. Gegeven de dichtheidsfunctie fi(x) en dus

gegeven de verdelingsfunctie Fi(x), is de verwachte waarde van

de ontvangst van de bank afhankelijk van zowel de interestvoet

als de kredietomvang. Het verwachte verlies is naast fi(x) en-

kel nog afhankelijk van de kredietomvang. (1) Met andere woor-

den, gegeven de dichtheidsfunctie en gegeven de omvang van het
krediet is het verwachte verlies een constante. De verwachte

ontvangst van de bank daarentegen is een door de kredietnemer

-tot op zekere hoogte- beinvloedbare grootheid en wel door mid-
del van variaties in de interestvoet welke de kredietnemer be-

reid is te betalen. Tot op zekere hoogte,  omdat E(Yi) een maxi-

mum bereikt, indien de contractuele betalingsverplichting,

RbiBi' ten gevolge van de stijging van r  . even groot wordtbi'
als de door de bank maximaal geachte investeringsopbrengst, Ki;

een verdere stijging van rbi tot boven Ki zal E(Yi) niet verder

doen toenemen. Een en ander zien we uiteraard ook door de par-

tiole differentiatie van E(Yi) naar rbi:

(1) Duidelijk zal zijn dat, in geval van de hierboven vermelde
ruimere definitie van V., het verwachte verlies ook afhan-
kelijk is van de intere*tvoet, aangezien dan zou gelden:

RbiBi
E(V ) = f RbiBi (R. .B.-xi)fi(x)dxi = f F (x)dx

1             D l l                       i     i
ki                         ki
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BE CY-i) Dl 1    1F>  0  voor  R  .B.   <  K.
(6) =

Bi{l-Fi(RbiBi)} 
.  (1)3r

bi = 0 voor RbiBi 1 Ki

In figuur 2.1 geven we een grafische afbeelding van E(Yi) en
E(Qi), waarbij we veronderstellen dat er sprake is van een

rechthoekige dichtheidsfunctie en k. = 0.1

4
F (x)    E (Y.)i                                                                                        _1_1_        1

1       1

E (Vi)

1              --T                        Fi(x)

1          
     1

11  111 1 >
ki           Bi  R .B.   K.                     xiDl 1    1

Figuur  2.1.

(1) Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat bij de afleiding
van (6) gebruik is gemaakt van de regel van Leibnitz.
Indien:

g (x)
F (x)   = f f(x,y)dy, luidt deze regel:

h (x)

dF ( x) g (x)
dx EF' (x) ={ f (x,g (x)).g'(x) }-{f (x,h (x) ) .h' (x) }+f fx(x,y)dy.

h (x)

Zie bijvoorbeeld W. Thompson, Calculus, Englewood Cliffs,
1977, blz. 445-446.
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We zien in figuur 2.1 dat zodra ten gevolge van de stijging van

rbi gaat gelden dat R iBi 1 Ki, de verwachte ontvangst een maxi-
mum bereikt. Het verwachte verlies daarentegen muteert niet in-

dien de interestvoet stijgt.

Na deze bespreking van E(Yi) en E( i) zijn we thans in staat om

de gedaante van de kredietaanbodfunctie te bepalen. In de visie
van Hodgman kan de kredietnemer tot een zekere grens een groter

kredietaanbod van de bank bewerkstelligen. Het kredietaanbod

wordt immers geconditioneerd door de voorwaarde dat geldt

a. > a*. Zolang als er een situatie bestaat waarin de contrac-
1 -
tuele betalingsverplichting kleiner is dan de door de bank maxi-

maal geachte investeringsopbrengst, resulteert een stijging van

rbi -voortvloeiende uit de bereidheid van de kredietnemer tot
het betalen van een hogere interestvoet- in een stijging van

E(<i) en dus van ai. Deze stijging van ai is voor de bank aan-

leiding om het kredietaanbod aan kredietnemer i te verhogen.

Zolang geldt dat R .B. < K., is er dus een positief verband tus-bl 1    1
sen en het kredietaanbod  B . . Zodra  R .B. echter  Ki  gaatrbi Sl bl 1

overschrijden, resulteert een stijging van r niet langer inbi         -
een toename van Bsi' omdat er thans geen stijging van E(Yi)

meer optreedt. Naar de mening van Hodgman zal het kredietaanbod
V

bij een zekere, door de factor a  bepaalde interestvoet rbi'

volledig interest-inelastisch worden. De oorzaak  van het volko-

men interest-inelastische verloop van de kredietaanbodcurve van-
V

af het punt waarin geldt rbi = rbi' is gelegen in een voor de

bank te hoog kredietrisico. Elk krediet dat het door de bank,

op basis van de factor a , bepaalde maximale kredietaanbod

Bsi (rbi) overtreft, wordt door de bank niet meer compensabel
geacht door een hogere risicopremie in de vorm van een hogere
interestvoet.

Een grafische illustratie van de zojuist in hoofdlijnen bespro-

ken kredietaanbodrelatie kan het verloop van de kredietaanbod-

curve verduidelijken. Eenvoudigheidshalve gaan we hierbij weer

uit van een rechthoekige dichtheidsfunctie, met als interval

(ki = 0, Ki) zodat
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 - voor 0  1 xi i Ki
1

fi(X)

0  voor x. < 0 en x >K.
1            ii

Op basis van deze kansdichtheidsfunctie kunnen we de volgende

uitdrukkingen voor de verwachte ontvangst en het verwachte ver-
lies afleiden:

R .B.                 K                    (R iBi)2D l l    1            i    1
E (Yi)   = f x. --dx.+R .B. f

0        1 Ki   1  b 1
1

RbiBi Kidxi
=

RbiBi 2Ki

2B.                 B.

E (Vi) =f l (Bi-xi)  <lxi = 2 ,
0               1           1

De afleiding van de kredietaanbodcurve geschiedt op basis van
de gelijkstelling ai = a*, zodat we kunnen stellen

(RbiBis)2R .B.  -

(7) a. = E (Yi) Di is      2Ki       *
2               =a

1   E (Vi)         B.1S

PKi

hetgeen na uitwerking de volgende kredietaanbodcurve oplevert:

2K (1+r  )i   bi
(8) Bis =           2

a*+(1+rbi 

We kunnen ook  bi bepalen, waarbij &bi -zoals hierboven reeds

werd vermeld- die interestvoet is waarbij het kredietaanbod
volgens Hodgman volkomen interest-inelastisch wordt. Daartoe

3B.

bepalen we  Fis en stellen deze partidle afgeleide vervolgens
bi

gelijk aan nul:

BB.    2Ki 4* - (1+rbi)2}(9)          is    =
3r          *          2 2' zodatbi       {a  + (1+r  )  }bi
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.*
(1+ bi) = 4a  .   Substitutie van  bi in Bis levert op:

K. /a *

(10)Bis( bi) E Bmsx =  1*a

voor de ligging van kredietaanbodcurve is het verband tussen
*B.  en a van belang:1S

3B. 2K. (1+r  )1    bi
(11)fs = - <0

aa       {a*+(1+rbi)2 2

De kredietaanbodcurve zal dus verder naar links gelegen zijn,
*

naarmate a groter is.

Op basis van (8) t/m (11) kunnen we de volgende grafische illu-

stratie geven van de kredietaanbodcurve.

k
rbi

Bis(a31 Bis(a2) Bis(al) 03 > a2 > al
*            *            *

V *

rbi(a 3)
--

111  \                                                 K. -  B"'     (a*)      - -/+ - - k                       V           1       lSbi 2
, 1 /\\  rbi = (1)max4 +      4  isB

rbi ('1' -7-171-- r
max  *.                               B

Bis (a:3)    Bmax(al)         is
Bmax(a#'is ' 2i

Figuur 2.2.

V      1  l S
K.-Bmax

(1) De curve rbi
= is de meetkundige plaats van allemaxB

is

combinaties  van B. en r waarvoor geldt dat Bis(1+rbi)=Ki;lS bi
volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat deze curve op de
Bis-as enkel gedefinieerd voor het interval (O,Ki) .
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We stellen nu vervolgens de aard van de kredietrantsoenering,

zoals deze door Hodgman wordt geanalyseerd, aan de orde. We
kunnen in dit verband een tweetal versies onderscheiden. Wan-

neer we de studie van Hodgman strikt volgen, kunnen we stellen

dat Hodgman zelf -nadat hij het verloop van de kredietaanbod-

curve heeft afgeleid- eerst een interestelastische kredietvraag-

curve in zijn beschouwing introduceert en pas daarna de logische

mogelijkheid van de existentie van de kredietrantsoenering be-
spreekt.    ( 1) Daarnaast   tref fen  we   in de literatuur  ook  een  in-

terpretatie van de kredietrantsoenering bij Hodgman aan, die

geen expliciete melding maakt van een interestelastische kre-

dietvraagcurve. Een duidelijk voorbeeld van deze interpretatie
treffen we aan bij Jaffee. (2) Hij wijst er bij zijn bespre-

king van de theorie van Hodgman op dat, zodra de situatie is

ontstaan dat R .B. > K. "the case may arise in which the firmD l l-1

(= kredietnemer, J.K.) cannot offer any rate which will induce
the bank to grant a given loan. This is the essence of Hodgman's

rationing argument". (3) We kunnen deze versie van Jaffee als

volgt grafisch weergeven.

(1) Zie D. Hodgman, art. cit., blz. 270, 274 en 275.

(2) D. Jaffee, Credit Rationing and the Commercial Loan Market,
New York, 1971, blz. 24-26. Een ander voorbeeld is D.Harris,
Credit Rationing at Commercial Banks: Theory and Evidence,
Ph. D. dissertation, University of Pennsylvania, 1971, blz.
10-14.

(3) D. Jaffee, Credit Rationing and the Commercial Loan Market,
blz. 24.
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rbi 
*

Bis(a )    Bid

V                        -rbi

1

0         2Ki   Bmax      A             B   B1S is' id
*

Cl

Figuur 2.3.

In figuur 2.3 hebben we een kredietaanbodcurve weergegeven van
het type, zoals we hierboven hebben afgeleid. Daarnaast hebben

we door de curve Bid de vraag naar het gegeven kredietbedrag OA

in beeld gebracht. We zien dat kredietnemer i er bij geen enkele

interestvoet in slaagt om het gevraagde kredietbedrag volledig

te realiseren. Gegeven de ligging van de Bis-curve en gegeven
*

het niveau van a , is de oorzaak van de optredende kredietrant-
soenering gelegen in de te grote omvang van het relatieve kre-

dietrisico zoals dat tot uitdrukking komt in de ratio

E (Yi 
= a.. Indien de bank aan het door haar te financieren in-

E(9 1    1i

vesteringsproject een hogere Ki-waarde zou toekennen, zou hier-

door ai stijgen. De kredietaanbodcurve B.  (a ) verschuift dan1S
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max
naar rechts, hetgeen betekent dat er ook een stijging van Bis

optreedt. Dit betekent dat een andere kredietnemer j met een

even grote kredietvraag als kredietnemer i, nl. Bjd = OA, doch
met een investeringsproject met een zodanige hoge K. dat geldt

*                                                 JK./a
B:ax =  1*   1 OA, niet door kredietrantsoenering wordt getrof-
JS a

fen, omdat het relatieve kredietrisico thans voldoende laag is.

Voordat we overgaan tot de bespreking van de eerstgenoemde ver-

sie moeten we nog wijzen op een belangrijk probleem dat verbon-

den is aan de onderhavige versie van de interpretatie van de

kredietrantsoenering bij Hodgman. Wanneer we figuur 2.3 bezien,

kunnen we stellen dat er bij de daar gegeven constellatie spra-

ke is van kredietrantsoenering, doch deze figuur verschaft geen

informatie omtrent de omvang van de rantsoenering. De reden

hiervan is gelegen in het feit dat niet vast staat welk inte-

restniveau door de bank wordt gefixeerd, zodat ook de door kre-

dietnemer i gerealiseerde kredietomvang onbepaald is. We kunnen
max

enkel stellen dat de kredietrantsoenering minimaal B. A zal
1S

bedragen.

In de theorie van Hodgman speelt het probleem van de onbepaald-

heid van de gerealiseerde kredietomvang niet. Na de afleiding

van de kredietaanbodcurve introduceert Hodgman, zoals gezegd,

een interelastische vraagcurve van krediet. Grafisch kunnen we

de kredietrantsoenering bij Hodgman als volgt weergeven.
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rbi

Bis (a*)

rbi- - -

Vrbi                  - -   - - - -   -
11
1                       id

B

1111
I l >

2K.
1   Bmax              v* is Bis(rbi) Bid'Bisa

Figuur 2.4.

In figuur 2.4 zijn een tweetal interestvoeten aangegeven. In
+

de eerste plaats zien we de interestvoet r zijnde de interest-bi'

voet waarvoor_geldt dat Bid(rb2 = Bmsx. Daarnaast is er nog de
interestvoet r zijnde de interestvoet waarbij het kredietaan-bi'
bod zijn maximumwaarde bereikt. Naar de mening van Hodgman is

 bi de contractuele interestvoet. Hij voert hiervoor twee over-

wegingen aan. De kredietverlenende bank staat indifferent ten
+ V

opzichte van r en . omdat beide interestvoeten gelegen zijnbi rbi·
op de kredietaanbodcurve. Bij beide interestniveau's geldt

*
a. =a, hetgeen impliceert dat een stijging van de interest-1 V +
voet van r tot r gddn toename van ai teweegbrengt. (1) Debi bi

V
kredietnemer heeft uiteraard een voorkeur voor r Duidelijk

bi'

(1) Op dit onderdeel in de redenering van Hodgman komen we
hierna nog terug.
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V
zal zijn dat er bij de interestvoet rbi een kredietrantsoene-

ring optreedt ter grootte van {Bid( bi)-Bi:x}. Het volkomen in-
terest-inelastische gedeelte van de aanbodcurve van krediet is

van cruciale betekenis voor het optreden van de kredietrant-

soenering. Immers steeds wanneer de aanbodcurve vanaf een zeker
V

interestniveau, r verticaal gaat verlopen, zal er sprake zijnbi
van kredietrantsoenering, wanneer de desbetreffende krediet-

vraagcurve de aanbodcurve van krediet snijdt in het verticale
V

gedeelte bij een interestniveau rbi > rbi. In alle andere ge-

vallen zal de vraag naar krediet volledig door de bank worden

gehonoreerd. Uiteraard is ook nu -evenals in de eerder bespro-

ken versie van de theorie van Hodgman- de te grote omvang van
het relatieve kredietrisico de oorzaak van de kredietrantsoe-

nering. Een voldoende grote stijging van Ki zal immers ceteria

par€bus de aanbodcurve van krediet zover naar rechts verschui-

ven dat snijpunt van de Bis(a*) - en de Bid-curve plaatsvindt

bij een interestniveau rbi 1  bi. Nadat we geconstateerd hebben

dat een verticaal verlopend gedeelte van de aanbodcurve van

krediet een noodzakelijke voorwaarde vormt voor het bestaan van
de kredietrantsoenering, moeten we tegelijkertijd vaststellen

dat er op dit onderdeel van de theorie van Hodgman fundamentele

kritiek kan worden uitgeoefend. We kunnen deze het beste toe-
lichten door terug  te   zien naar relatie   (9)  .   Aan  de  hand  van

3B.
deze  uitdrukking  voor YFia kunnen  we het volgende vaststellen:

bi

V

- >    0    voor    r  i    <    rb i
3B.

(1 2) · Fis    - =    0    voor    rbi    =     b i        'bi

V
- < 0 voor r > r

bi bi

,*
waarbij, zoals reeds eerder werd vermeld,  bi = Na  - 1. Anders

dan Hodgman suggereert geldt in het algemeen dus niet dat
3B.

1-s - 0 voor r V
. omdat in het speciale geval van de3r bi 1 rbi'bi

rechthoekige dichtheidsfunctie op basis van (9) blijkt dat van
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3B.

 Fis  = u enkel sprake is indien  rbi  =   bi . Deze kritiek  hee ft
bi

tot gevolg dat de kredietrantsoenering niet langer mogelijk is.
V

Immers, indien de aanbodcurve van krediet voor rbi > rbi in fi-
guur 2.4 in noordwestelijke richtinq terugbuigt zal de contrac-

V
tuele interestvoet niet meer r doch r   zijn.bi bi

De theorie van Hodgman heeft op een aantal onderdelen aanlei-

ding gegeven tot discussie. (1) In de eerste plaats is met name

door Chase gewezen op het restrictieve karakter van de veron-

derstelling dat de door de bank mogelijk geachte investerings-

opbrengsten onafhankelijk zijn van de omvang van het investe-

ringsbedrag. (2) Hij merkt in dit verband dan ook op: "There

should be no surprise about the conclusions that, if lenders

assume a given and limited ability of the borrower to repay,

i.e. a 0-function (= dichtheidsfunctie, J.K.) that is indepen-

dent of ... the amount borrowed, they will not make loans in

excess of some maximum, however determined ". (3) Chase pleit

op grond hiervan voor een analyse, waarin de mogelijke inves-

teringsopbrengsten afhankelijk zijn van de omvang van het in-
vesteringsbedrag. De investeringsopbrengsten zullen in een der-

gelijk "open-end investment"-geval ook afhankelijk zijn van de
omvang van het door de bank te verlenen krediet.

(1) Zie S.Chase, Credit Risk and Credit Rationing: Comment,
Quarterly Journal of Economics, mei 1961, blz. 319-327,
M. Miller, Credit Risk and Credit Rationing: Further Com-
ment, Quarterly Journal of Economics, augustus 1962, blz.
480-488, H. Ryder, Credit Risk and Credit Rationing, Com-
ment, Quarterly Journal of Economics, augustus 1962, blz.
471-479 en M. Freimer en M. Gordon, Why Bankers Ration
Credit, Quarterly Journal of Economics, augustus 1965,
blz. 397-416.

(2) S. Chase, art. cit., blz. 322-325.

(3) Ibid., blz. 322.



- 72 -

In de tweede plaats is er, wederom door Chase, kritiek uitge-

oefend op het feit dat de kredietrantsoenering in de theorie
van Hodgman slechts kan optreden, indien er bij de kredietge-

ver en de kredietnemer sprake is van sterk divergerende ver-

wachtingen inzake de mogelijke investeringsopbrengsten. (1) We

hebben hiervoor geconstateerd dat naar de mening van Hodgman

de, vanaf de interestvoet  bi' optredende volkomen interest-
inelasticiteit van het kredietaanbod voortvloeit uit het feit

dat de bank investeringsopbrengsten groter dan Ki volstrekt uit-

gesloten acht. Indien de kredietnemer nu een krediet vraagt,

waarvan de contractuele betalingsverplichtingen Ki overtreffen,

betekent dit dat de kredietnemer dergelijke opbrengsten blijk-

baar wel waarschijnlijk acht. Chase stelt in dit verband dat

deze opvatting van Hodgman impliceert dat "the borrower and the

lender must be presumed to live in different worlds insofar as
their expectations are concerned if the borrower is to view as

a worthwhile undertaking the same opportunity that the lender

is absolutely certain will bankrupt him". (2) Indien het bezwaar

van Chase valide is, betekent een en ander dat de vraag naar

krediet de maximale omvang van het kredietaanbod niet zal over-

treffen. (3) Hodgman verwerpt echter de relevantie van het on-

derhavige bezwaar en repliceert "that it is the essence of un-
certainty that the decisionmakers do not share each others

opinion: they do 'live in different worlds'".(4)

(1) Ibid., blz. 325

(2) Ibid.,  blz. 325, cursiving van Chase.

(3) In termen van figuur 2.3 betekent de visie van Chase dus
dat de Bid-curve niet rechts van het punt BT x gelegen zal
zijn, terwijl in termen van figuur 2.4 de kredietvraagcurve
zodanig zal verlopen dat ze de kredietaanbodcurve snijdt op

+ V

een interestniveau rbi 1 rbi'
(4) D. Hodgman, Credit Risk and Credit Rationing: Reply, Quar-

terly Journal of Economics, mei 1961, blz. 328. Vermeld zij
nog dat Miller instemt met de repliek van Hodgman, doch er
tegelijkertijd op wijst dat "if the same information is avai-
lable to both parties, Hodgman's analysis at the very least
raises questions about the rationality of the expectations
of one or both of the transactors, M.Miller, art. cit., blz.
480; cursivering J.H.Koning.
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Een derde punt van kritiek betreft de ratio ai als beslissings-

criterium van de bank inzake de omvang van het kredietaanbod. (1)
De hantering van dit criterium betekent dat de kredietgever

geen betekenis toekent aan de absolute omvang van het verwachte

verlies -hoe groot dit ook moge zijn- doch dit verlies steeds

relateert aan de omvang van de verwachte ontvangst. Een derge-

lijk, in geringe mate risicomijdend gedrag conflicteert naar de

mening van Chase evenwel met de kwalificatie van de handelsban-

ken als "conservative lenders", in deze zin dat "bankers do not
like to bankrupt borrowers... A bank loan officer who accepted

high-interest notes from borrowers whose ability to pay them

was seriously questionable could probably look forward to de-
motion" .  (2) Als toelichting op deze kritiek wijzen we er  nog
eens op dat alle punten op de aanbodcurve van krediet voldoen

aan het door de bank gehanteerde beslissingscriterium. De bank

staat dus indifferent ten opzichte van alle punten op de aan-

bodcurve, ook de punten welke zijn gelegen op het verticale ge-

deelte van de curve. Verder hebben we geconstateerd dat op het

verticale gedeelte geldt dat Ki = (1+r )B Dit impliceert datbi  is'
de bank geen enkele aarzeling kent ten aanzien van contractuele

betalingsverplichtingen, die gelijk zijn aan de door de bank

maximaal mogelijk geachte investeringsopbrengst. Chase stelt

op basis van zijn kritiek dat de verklaring van het verschijn-
sel kredietrantsoenering niet zo zeer gelegen dient te zijn in

het feit dat de bank investeringsopbrengsten groter dan Ki Vol-
strekt onwaarschijnlijk acht, doch veeleer dient te worden ge-
fundeerd in het risicomijdend gedrag van de bank. Bij een der-

gelijk gedrag zal het optreden van een maximale omvang van het

kredietaanbod niet langer zijn oorzaak vinden in de aanwezig-

heid van de bovengrens Ki van de dichtheidsfunctie, aldus Chase.

(1) Zie S. Chase, art. cit., blz. 325-327 en M. Miller, art.
cit., blz. 480-488.

(2) Ibid., blz. 326; zie ook D. Jaffee, op. cit., blz. 25.
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Naar aanleiding van de hierboven vermelde kritiek op de theorie
van Hodgman, kunnen we het volgende opmerken. Op het laatstge-

noemde punt van kritiek is met name ingegaan door Ryder en Miller.
We geven hieronder een korte samenvatting van de visies van deze
beide auteurs.

Ryder hanteert ten aanzien van de mogelijke investeringsopbrengs-

ten dezelfde dichtheidsfunctie fi(x) als Hodgman. Hij formuleert

evenwel een meer-perioden analyse. De bank heeft als doelstel-

ling de maximalisatie van het lange termijn verwachte rendement,

Bi.  Dit lange termijn rendement is de sommatie van de rende-

menten in de achtereenvolgende perioden, namelijk:

E(Yi)-Bi + E(Yi)-Bi <

E(Y )-B

1-Fi(RbiBi)} +   Bi   i {1-Fi.(RbiBi)}2+. ..,Bi        Bi                       i
zodat

E(Yi)-Bi
-

t   E(Yi)-Bi
(13) Bi = Bi t 0 {1-Fi(RbiBi)}

=

BiFi(RbiBi)

De bovenstaande sommatie is gebaseerd op de volgende construc-

tie. Indien de kredietnemer aan het einde van de eerste periode

niet aan zijn contractuele betalingsverplichting kan voldoen,

wordt de kredietovereenkomst begindigd; de bank houdt de midde-

len die ze dan ontvangt aan als kasreserves. Indien de krediet-

nemer wel kan voldoen aan zijn verplichtingen wordt het krediet

tegen dezelfde voorwaarden geprolongeerd. De gang van zaken aan

het einde van de volgende perioden is analoog aan die aan het

einde van de eerste periode. Ten aanzien van het aldus gedefi-

nieerde lange termijn rendement veronderstelt Ryder dat dient
te gelden Bi , B , waarbij B  het door de volledige mededinging

op de bancaire kredietmarkt bepaalde rendement is. De krediet-
aanbodcurve kan nu worden afgeleid op basis van de volgende ge-
lijkstelling:

E (Y:)-B
(14)

BisFi(R iBis)

is = B*
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Indien we gemakshalve uitgaan van dezelfde rechthoekige dicht-

heidsfunctie als we hiervoor hebben gehanteerd, kunnen we de

volgende kredietaanbod functie afleiden:

2{Kirbi-B (1+rbi)1
(15)Bis =

( 1 +rb i)  2

3B.

Het maximale kredietaanbod wordt bereikt indien --ls = 0, het-3rV         biV
geen het geval is bij een interestvoet = 4(28 +1). We zienrbi

V
dat r de bovengrens van de mogelijke investeringsopbrengsten,bi
Ki, niet bevat, dit in tegenstelling tot de vergelijkbare in-
terestvoet &bi in de theorie van Hodgman. We zullen geen verder

bespreking meer geven van de theorie van Ryder, omdat we ons

aansluiten bij het door Rudolph geuitte fundamentele bezwaar

tegen de aard van het lange termijn rendement Bi. Immers, zo
merkt Rudolph  in dit verband op: "Renditezahlen enthalten  eben
im ZRhler einen bestimmten Gewinn pro Periode und im Nenner das

eben dieser Periode eingesetzte Vermogen. Hier (bij Bi' J.K.)
wird der Erwartungswert des Gewinns (genauer der RGckzahlung)

iiber einen unendlich langen Zeitraum in Beziehung zu dem in
einer einzigen Periode eingesetzten Verm6gen bezogen. Eine

solche Ziffer ist Okonomisch nicht sinnvoll interpretierbar".(1)

Na deze beknopte schets van de analyse van Ryder, stellen we

thans de theorie van Miller aan de orde. In deze theorie be-

schikt de bank aan het begin van de beschouwde periode over een

vermogen, 9. Dit initiole vermogen kan voor een bedrag (9-Bi)

worden belegd in vermogenstitels met een zekere, in de zin van
risicovrije, opbrengst rk en voor het resterende bedrag Bi wor-

den aangewend voor kredietverlening aan de private sector.

(1) B. Rudolph, Die Kreditvergabeentscheidung der Banken, Op-
laden, 1974, blz. 54. Opgemerkt zij in dit verband nog dat,
indien in (13) Fi(RbiBi) nadert tot nul, het lange termijn

rendement Bi nadert tot oneindigl
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De kredietverlening aan de private sector is in de theorie van
Miller wel onderhevig   aan een kredietrisico.   De bank wordt geacht
te streven naar maximalisatie van de verwachte waarde van het

nut. Het nut is uitsluitend afhankelijk van het vermogen, waar-

over de bank aan het einde van de periode beschikt, V. Het ri-

sicomijdende gedrag van de bank komt tot uitdrukking in de on-
derstaande kwadratische nutsfunctie:

(1 6) U   =   U (V)     =    a+bV    -    c92        voor       9    < b. b, c > 0. (1)- 2c '

Naast de modellering van het risicomijdende gedrag van de bank

amendeert Miller de theorie van Hodgman ook nog door de intro-

ductie van de liquidatiekosten. De overweging welke Miller hier-

voor aanvoert is dat de door Chase gememoreeerde "conservative
tastes" van de banken zich tevens manifesteren in hun "refluc-

tance to incur the costs, direct and indirect, associated with

bankruptcy proceedings". (2) De bij een ddconfiture van een

kredietnemer optredende liquidatiekosten, dienen uiteraard in

mindering te worden gebracht op de ontvangsten. Miller specifi-

ceert deze liquidatiekosten, Bi, als volgt:

(17)gi = max{0,  (d +dlxi) } d >0 0<d  <1.01

In de visie van Miller zullen de liquidatiekosten positief zijn
'V

indien xi < RbiBi; in het andere geval, namelijk xi 1 RbiBi,

voldoet de kredietnemer geheel aan zijn contractuele betalings-
verplichtingen en zijn de liquidatiekosten derhalve nihil. In-

dien we de liquidatiekosten verwerken in de reeds in (2) gede-

finieerde ontvangst van de bank, resulteert de volgende defini-

tie van de netto-ontvangst:

-                   L

(1)  De conditie V 1 33 wordt gesteld, omdat zoals bekend, het
dU -            h

marginale nut - =b- 2cV enkel in het gebied o f V L 9 3dV
niet-negatief is.

(2) M. Miller, art. cit., blz. 481; cursivering van Miller.
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-

(18)9  = min{(xi-d -dlxi), RbiBi}·

Teneinde het zuivere effect van zijn twee amenderingen te kun-
nen traceren, veronderstelt Miller dat de bank geen bovengrens

aanwezig acht inzake de mogelijke investeringsopbrengsten. De

door de bank gehanteerde dichtheidsfunctie luidt nu als volgt:

>0 voor 0 < k. <X.<CO
-1 1

(19) fi(x) _Lim fi(x) = Yi > 0
x. + K.
1 1

Lim fi(X) = 0

xi + 0

Duidelijk zal zijn dat vanwege het stochastische karakter van

de netto-ontvangst, ook het vermogen waarover de bank aan het

einde van de periode beschikt een toevalsvariabele is. Immers,

indien de kredietnemer geheel voldoet aan zijn verplichtingen,
zal het eindvermogen bedragen   (9-Bi)  ( 1+rk) +RbiBi, terwij 1  indien

-     -

Xi  <  RbiBi het eindvermogen bedraagt V = (V-Bi) ( 1+rk) + ( 1-dl)xi-do .
Met betrekking tot V geldt dus:

(20)9 = min{ { (9-Bi) Rk+RbiBi },{ (9-Bi) Rk+ (1-dl) xi-dO }}, waarbij

kkR  E l t r.

De kern van de analyse van Miller kan nu worden toegelicht aan

de hand van de volgende figuur.
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A
E{U (V)}                                                       1

E{U(V)lmax------------   B -AB \
    (g66n kredietrisico)

E{U (9) } *..0
max- - - C

AC ..
1      (kredietrisico)11

E{U (9)}3x -1,  1
1 D  (kredietrisico dn

1 11      liquidatiekosten) .A     1      11
1 li
1 11

1             1             )

rbm 
rk -k'  *        *       *      rbi

r   rbi(AD)  rbi(AB)=rbi(AC)

Figuur 2.5.

In de bovenstaande figuur zijn een  drietal curves getekend. De

bovenste curve AB heeft betrekking op de situatie waarin er

geen sprake is van een kredietrisico. Bij de twee overige cur-

ves is er wel sprake van een kredietrisico. Het verschil tussen

deze beide curves is gelegen in het feit dat er bij de middel-

ste curve AC wordt geabstraheerd van de liquidatiekosten, ter-

wijl bij de onderste curve AD deze kosten wel in de beschouwing

worden betrokken. Aangetoond kan worden dat de maximale waarde

van het verwachte nut, E{U(V)}, bij de curves AB en AC in beide**
gevallen wordt bereikt bij een interestniveau r       =bi (AB) rbi(AC)'
Bij de curve AD wordt het maximum van E{ U (V) } bi j een lagere

waarde van de interestvoet bereikt. In de opvatting van Miller

zal er enkel kredietrantsoenering optreden indien het maximale
verwachte nut in een situatie van kredietrisico, E{U(V) }=x ,
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geringer is dan het nutsniveau dat kan worden verkregen door

de belegging in risicovrije vermogenstitels met een interest-
kvoet r . Duidelijk zal zijn dat de bank enkel zal besluiten tot

k   -k          -k
de risicovrije belegging indien r  >r, waarbij r  die risico-

vrije interestvoet is, welke een gelijk nutsniveau oplevert als
*                                          k   -k

de interestvoet r Immers steeds wanneer geldt dat r  >rbi(AD)'
kan de bank door de risicovrije belegging een hoger nut berei-
ken dan door middel van een aan een kredietrisico onderhevig

zijnde kredietverleming aan kredietnemer i kan worden gereali-
seerd. De impliciete veronderstelling van Miller is blijkbaar

dat in dat geval het kredietaanbod aan kredietnemer i nihil is,

omdat de bank haar beschikbare middelen geheel belegd in de
risicovrije vermogenstitels. De kredietvraag van de desbetref-

fende kredietnemer wordt dan dus geheel afgewezen. (1) Miller

wijst er nog op dat een dergelijke kredietrantsoenering kan op-
treden in een situatie waarin de bereidheid van de kredietne-

*
mer tot het betalen van een interestvoet die hoger is dan r

bi(AD)
voor  de bank weliswaar resulteert  in een toename  van de ,netto-

ontvangst,   E (Y ), doch uiteraard  niet  meer  in een toename  van
het verwachte nut E{U(V)} Zoals gezegd, heeft de curve ADAD'
betrekking op het geval waarin niet wordt geabstraheerd van de
liquidatiekosten. Hieruit mag evenwel niet worden geconcludeerd

dat deze kosten een constituerende factor vormen van de door

Miller beschreven kredietrantsoenering. Immers, indien we de
curve AC bezien, blijkt dat er ook kredietrantsoenering kan op-

treden wanneer de liquidatiekosten buiten beschouwing worden
k   -k'

gelaten en wel indien geldt dat r >r . De liquidatiekosten

zijn dus niet noodzakelijk om de kredietrantsoenering te ver-

klaren. In dit verband dienen we ook nog te wijzen op de kri-

tiek die Jaffee heeft uitgeoefend op de wijze waarop Miller de

(1) Jaffee wijst er in dit verband op dat de analyse van Miller
"concerns a case in which the loan request is an all-or-
nothing issue; the bank's only alternative is the risk-
free asset. A more realistic situation would allow the
bank the alternative of granting a smaller loan to the
firm...", D. Jaffee, Credit Rationing and the Commercial
Loan Market, New York, 1971, blz. 28.
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liquidatiekosten heeft geintroduceerd in de analyse van de kre-

dietrantsoenering. Het betreft hier de ontstaansgrond van de

"bankruptcy" van de kredietnemer, die bij Miller optreedt in-

dien de investeringsopbrengst geringer is dan de contractuele

betalingsverplichting, met andere woorden indien xi < RbiBi·
Jaffee stelt hier tegenover dat het van belang is om een onder-

scheid te maken tussen een ddconfiture die voortvloeit uit het

onvermogen van de kredietnemer om het krediet af te lossen en

een ddconfiture welke wordt veroorzaakt doordat de kredietne-

mer niet kan voldoen aan zijn interestverplichtingen. Natuur-
lijk is dit onderscheid ex-post -dus nadat het krediet door de

bank is verleend- niet relevant. Voor de verklaring van het
ex-ante gedrag van de bank -en het is uiteraard dit gedrag dat
relevant is voor het eventuele optreden van de kredietrantsoe-

nering- ligt het voor de hand om het zojuist genoemde onder-
scheid wel te maken. De reden die Jaffee hiervoor aanvoert, is
gelegen in het feit dat "there should be no ex-ante costs to
the bank of charging a higher interest rate, since if the firm

does in fact default on the interest payments the bank always
has the option of simply ignoring the default". (1) Vandaar dat
Jaffee voorstelt om ex-ante de liquidatiekosten reeds actueel

-

te laten worden indien xi < Bi, hetgeen betekent dat een ver-

hoging van de interestvoet thans de kans op het ontstaan van

positieve liquidatiekosten niet meer doet toenemen. (2)

Na de bespreking van de theorie van Hodgman gaan we thans over
tot de tweede analyse, waarin het kredietrisico als fundament

van de kredietrantsoenering wordt beschouwd, namelijk de theo-
rie van Freimer en Gordon.

(1) Ibid., blz. 27.

(2) Volledigheidshalve vermelden we nog ddt, indien de liqui-
datiekosten eerst actueel worden bij xi < Bi, het maximum

van de curve AD ook wordt bereikt bij de interestvoet

rbi (AB)  = rbi (AC) '
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2.2.2. Freimer en Gordon

Freimer en Gordon gaan er in hun analyse van uit dat de bank

streeft naar maximalisatie van de verwachte winst. Met betrek-

king tot de verwachte investeringsopbrengsten hanteren ze een

rechthoekige kansdichtheidsfunctie. De beide auteurs maken een

onderscheid tussen het "fixed-size investment" geval en het

"open-end investment" geval. In het eerstgenoemde geval is er

sprake van een gegeven en constant investeringsbedrag. In het

laatstgenoemde geval is het investeringsbedrag variabel. Aange-

zien de eigen financieringsmiddelen van de kredietnemer con-

stant worden verondersteld, wordt de veranderlijkheid van het
investeringsbedrag veroorzaakt door de mutatie in de krediet-

omvang. De investeringsopbrengsten zijn afhankelijk van de om-

vang van het investeringsbedrag en derhalve van de omvang van
het krediet van de bank.

We zullen in deze sub-paragraaf niet het volledige model van

Freimer en Gordon bespreken, doch de door Jaffee gegenerali-
seerde versie  van dit model.   ( 1) De generalisatie is gelegen
in het feit dat Jaffee inzake de verwachte investeringsopbrengs-

ten niet werkt met een rechthoekige kansdichtheidsfunctie, doch

zijn analyse baseert op een algemene dichtheidsfunctie, die als

enige nadere specificatie een eindige boven- en ondergrens kent.
Jaffee formuleert in eerste instantie een basismodel. (2) In

dit basismodel is sprake van een gegeven en constant investe-

ringsbedrag, afwezigheid van liquidatiekosten en een gegeven

en constante opportuniteitskostenvoet. In een later stadium

gaat hij na in hoeverre de conclusies van het basismodel veran-

deren, indien wordt uitgegaan van een variabel investeringsbe-

drag. Hij toont aan dat in geval van stochastische niet-toene-

mende meeropbrengsten, de conclusies van het basismodel vrij-

wel ongewijzigd blijven. Hetzelfde geldt indien in het basis-

(1) D. Jaffee, Credit Rationing and the Commercial Loan Market,
blz. 31-37.

(2) Ibid., blz. 31-37.
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model de liquidatiekosten respectievelijk een variabele oppor-
tuniteitskostenvoet wordt geintroduceerd. Op grond  van  de  bo-
venstaande overwegingen volstaan we hier met de bespreking van
het basismodel.

Zoals gezegd, streeft de bank in de theorie van Freimer en

Gordon naar maximalisatie van de verwachte winst. De winst, P.,1
die uiteraard een stochastische variabele is, luidt:

(21)pi = min{(xi-RkBi),(RbiBi-RkBi)},

kkwaarbij r  E R -1, de gegeven en constante opportuniteitskosten-

voet van de bank is. Indien de kredietnemer geheel voldoet aan

zijn contractuele betalingsverplichting bedraagt de winst van
de bank (rbi-rk)Bi· Wanneer de kredietnemer in gebreke blijft

inzake zijn betalingsverplichtingen -hetgeen het geval is in-

dien  xi < RbiBi, bedraagt de winst (xi-RkBi)· De verwachte  waar-
de  van de bancaire winst, welke verbonden  is  aan de krediet-
transactie met kredietnemer i luidt dus:

(22) E (Pi) = /RbiBi xifi(x)dx.+R .B. fKi    f . (x)dx.-R B..k
1  Dl 1 1 1

ki                      RbiBi  1

De eerste twee onderdelen van (22) geven de verwachte ontvangst
van de bank aan. Het laatste element, RkBi geeft de oppor-

tuniteitskosten aan. Na partiole integratie van E(Pi), kunnen
we (22) als volgt herschrijven:

ii (Pi)   =   (RbiBi) Fi(RbiBi)- fRbiBi  Fi (x) dxi+RbiBi{ 1-Fi (RbiBi) }-RkBi,
ki

ofwel:

RbiBi(22a)E(pi) = (rbi-rk)Bi- f Fi(x)dxi·
ki

De noodzakelijke voorwaarde voor een maximum van de verwachte
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winst is:

BE(Pi)
(23) = Crbi-rk) - RbiFi(RbiBis) = 0   (1)

3 Bi

Op basis van (23) kunnen we de volgende kredietaanbodfunctie
formuleren:

k
a)Bis=O voor rbi < r

k.

(24)   b) 0 < Bis 1 -4 voor rbi =r
k

R

c) RbiBis 1 Ki Trbi

d) lim Bis = 0
(2)

rbi+ -

Aan de hand van de impliciete differentiatie van (23) kunnen

we de volgende kredietaanbodfunctie formuleren

k.

(25)Bis  = Bis (rbi'  r  J·
(?)   (-)

De tekens van de relevante partiale afgeleiden luiden:

32E(pi)  >
=03B 3B 3 r < 1-Fi(RbiBis)-(RbiBis)fi(RbiBis) <

(2 6) -1   -  _     <  is      bi =- ro
ar                                                      -R ifi (RbiBis)bi     32E(Pi)

2         <0
3Bis

32E(Pi)(1)  Vermeld zij nog dat
2 - .Rbifi (RbiBi)   <  O.

3Bi

(2) Voor een toelichting op (24) verwijzen we naar de Appen-
dix hoofdstuk 2.
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32£(P,  
+  <0k

3B 3B 3r

(27)- =- 2is        =                <01

2
ar       3  E (P; ) -Rbifi(RbiBis)+ < 0

2
3B.

1S

We kunnen nu de volgende grafiek van de krediet aanbodfunctie

geven:

A
k

rbi'r  B. =B  (r   rk)lS is bi'
\
\
\
\
\

... *. \ \
\

\
V
-  -- - K.-B.rbi 1  lS

  rbi -   B.
1

ls

rk

It11
1 1                                             )

k.                                 B.1 max lS
-li B.
R          ls

Figuur 2.6.

Met betrekking tot de in figuur 2.6 weergegeven kredietaanbod-
-k

curve willen we er nog op wijzen dat, gegeven r , deze curve

bij elke interestvoet die omvang van het kredietaanbod aangeeft,
waarvoor geldt dat de verwachte winst maximaal is. Zolang als
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de interestvoet gelijk is aan Fk zal, vanwege (24)b), het kre-

dietaanbod de omvang  Bis  =  I niet overtreffen. Verder  zien

we dat, zodra de interestvoet groter wordt dan de oppotuniteits-

kostenvoet, de kredietaanbodcurve een stijgend verloop kent tot
het interestniveau  bi. Bij de interestvoet  bi bereikt het kre-

dietaanbod zijn maximale omvang. (1)

Ki-Eis .
De curve rbi

= B   is de grafische weergave van (24)c).
1S

Freimer en Gordon maken in hun analyse een onderscheid tussen

de zogenaamde "weak credit rationing" en de "strict credit ra-

tioning". We kunnen deze beide begrippen aan de hand van figuur
2.6  verduidelijken. De "zwakke" kredietrantsoenering heeft  be-
trekking op de eindige omvang die het maximale kredietaanbod,
Bmax, bij een stijgende interestvoet bereikt. Indien de krediet-

nemer bereid is om een hogere interestvoet dan & te betalen,bi
zal dit niet leiden tot een grotere kredietaanbod. Van "strik-

te" kredietrantsoenering is sprake indien de bank een conven-

tionele interestvoet, rbi' fixeert en bij deze interestvoet be-

reid is een krediet te verlenen van ten hoogste Bsi(rbi). Een

hogere interestvoet dan de conventionele interestvoet, zal de

bank dus niet kunnen bewegen tot een kredietaanbod die de om-

vang Bsi(rbi) overtreft. Bij de beoordeling van de theorie van

Freimer en Gordon doet zich het probleem voor dat niet duide-

3B.

(1) In punt A geldt   is = 0, zodat de impliciete definitie van3rbi
    luidt: 1-F. (il .B. )-(9£ B. ) f. (R. .B. ) = 0. Verder zijbi          1  bl lS bi lS 1 Dl l S

nog opgemerkt dat, indien we r afzetten op de x-as en Bbi is3B.
op  de  y-as,   er  in  punt A (waarin geldt  Tri-s  = 0) enkel sprake

bi
2

3 Bisis van een globaal maximum, indien
2 < 0 in dit punt.

3rbi
Zonder een nadere specificatie van de dichtheidsfunctie fi(x),
kan er geen uitspraak worden gedaan omtrent het teken van

32Bis
2      , zodat meerdere   loca le maxima niet kunnen worden uibgeEioben.

3rbi
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lijk is of hun analyse betrekking heeft op de evenwichts- dan

wel de onevenwichtsrantsoenering. In zijn evaluatie van de theo-
rie van Freimer en Gordon, stelt Jaffee dat in de analyse van

de evenwichtsrantsoenering een drietal elementen een rol dienen

te spelen. In de eerste plaats dienen we inzicht te hebben in

het optimale kredietaanbod, zoals dit wordt weergegeven door de
kredietaanbodfunctie. In de tweede plaats dient de vraag naar

bankkrediet expliciet in de beschouwing te worden betrokken.
In de derde plaats zullen we ook moeten nagaan op basis van

welke overwegingen de bank de optimale interestvoet vaststelt.

Wanneer we op basis van deze drie elementen de door Freimer en
Gordon geformuleerde cmschrijving van de "zwakke" rantsoenering
bezien, kunnen we concluderen dat de beide auteurs de onderha-
vige rantsoenering uitsluitend in termen van het eerstgenoemde
element, het kredietaanbod, definidren. De vraag naar krediet

blijft geheel buiten beschouwing, terwijl  er  ook geen aandacht

wordt besteed aan de optimale interestvoet. Bij de omschrijving

van de "strikte" rantsoenering speelt naast het kredietaanbod
tevens de conventionele interestvoet een rol. Een dergelijke

conventionele interestvoet is evenwel niet op zijn plaats in de

analyse  van de evenwichtsrantsoenering. De evenwichtsrantsoene-

ring is immers de kredietrantsoenering die optreedt bij de opti-

male interestvoet -of beter gezegd de optimale prijs- van bank-

krediet. Bij de "strikte" rantsoenering speelt de vraag naar

krediet geen rol. Dit betekent dat er geen uitspraak gedaan kan

worden omtrent de vraag of er wellicht sprake is van oneven-

wichtsrantsoenering. Enkel indien de kredietvraagcurve de aan-

bodcurve bij een hogere interestvoet dan rbi snijdt, zal er een

positieve onevenwichtsrantsoenering bestaan. Tot slot van deze

sub-paragraaf wijzen we er nog op dat de bepaling van de opti-

male interestvoet in de analyse van Freimer en Gordon niet mo-
gelijk is, omdat, zo stelt Jaffee "expected profits increase

along the offer curve for successively higher interest rate

factors", hetgeen impliceert dat "the bank will obtain maximum

profits when allowed to change a infinite interest rate". (1)

(1) D. Jaffee, op. cit., blz. 36-37.
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Het door Jaffee geponeerde positieve verband tussen de poten-
ti le verwachte winst en de interestvoet kan als volgt worden

afgeleid. Indien we (23) substitueren in (22a) verkrijgen we

de volgende uitdrukking:

(28) E(pi)|B.=B.  = /RbiBis x.f. (x)dxi
1  l S 1 1

ki

De differentiatie van (28) naar r levert vervolgens het onder-bi
havige positieve verband op:

dE(Pi) dB.
(29) dr 'Bi=Bis=(RbiBis) fi (RbiBis) (Bis+Rbi ais )bi bi

=Bis{l-Fi(RbiBis) ,0. (1)

Op basis van (29) kan dus worden gesteld dat de marginale winst

langs de aanbodcurve steeds positief is. Zonder een restrictie

inzake het kredietaanbod kent de optimale interestvoet dus geen

bovengrens en is een verdere analyse van de problematiek van de
kredietrantsoenering niet meer mogelijk. Daarom besluiten we

hier de bespreking van theorie van Freimer en Gordon en gaan
aver tot de prestatie van de theorie van Jaffee.

2.3. Kredietrisico en de betekenis van de marktvorm

Zoals we in de inleiding reeds hebben opgemerkt, wordt door
Jaffee voor het eerst een duidelijk onderscheid gemaakt tussen

de evenwichtsrantsoenering enerzijds en de onevenwichtsrantsoe-

nering anderzijds. In sub-paragraaf 2.3.1 zullen we de theorie
van Jaffee inzake de evenwichtsrantsoenering bespreken, terwijl

in de daarop volgende sub-paragraaf de problematiek van de on-
evenwichtsrantsoenering aan de orde wordt gesteld.

(1) Hierbij is gebruik gemaakt van het feit dat

3Bis.  1-Fi(RbiBis)
(Bis+Rbi  Tr    ' =bi Rbifi (RbiBis)  '
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2.3.1. De evenwichtsrantsoenering

In de theorie van Jaffee wordt in de eerste plaats de op de

kredietmarkt vigerende marktvorm expliciet in de analyse van de

kredietrantsoenering betrokken. Een uitspraak inzake de markt-

vorm is uiteraard noodzakelijk voor de analyse van de determi-

nanten van  de  optimale  interestvoet van  de bank. Jaffee veron-

derstelt nu dat de markt van bankkrediet wordt gekarakteriseerd

door monopolistische concurrentie en postuleert in dit verband

de volgende interestgevoelige vraagfunctie van krediet:

(30) Bid = Bid(rbi)
(-)

De marktvorm van de onvolledige mededinging is een in de lite-

ratuur een frequent veronderstelde marktvorm voor de bancaire
kredietmarkt. We zouden in dit verband kunnen verwijzen naar

Chandler. (1) Deze auteur wees er reeds vijf jaar na het ver-

schijnen van Chamberlin's "The Theory of Monopolistic Competi-

tion" op dat het model van de volledige mededinging op grond

van een aantal overwegingen als minder adequaat dient te worden

beschouwd voor het algemene bankwezen. Als de belangrijkste

redenen waarom hij opteerde voor de toepassing van het model

van de onvolledige mededinging noemt Chandler successievelijk:

"product differentiation; small number of banks in a given area;

imperfect knowledge of market opportunities; collusion; limited

entry, and government price fixing". (2) Ook de Roos wijst erop

dat op de markt van bankkrediet geen vollediae mededinging bestaat
wanneer hij opmerkt: "Onwillekeurig rijst de gedachte, dat de

omvang van het bankkrediet wordt bepaald door de hoogte van de
debetrente...Dit zou betekenen, dat ieder die de geldende debet-

rente kan en wil betalen, bankkrediet kan verkrijgen, of om
iets anders te zeggen, dat op de markt van bankkredieten volle-

(1) L. Chandler, Monopolistic Elements in Commercial Banking,
Journal of Political Economy, februari  1938,  blz.  1-22.

(2) Ibid., blz. 13.
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dige mededinging heerst. In feite is dit echter niet het ge-
val". (1)

De centrale these van Jaffee is dat het bestaan van het kredietri-

sico als zodanig qeen voldoende voorwaarde vormt voor het eventuele

optreden van de kredietrantsoenering, doch dat tevens dient te

gelden dat de kredietverlenende bank zich gedraagt als een im-

perfect discriminerende monopolist. Van imperfect discrimine-

rende prijszetting is bij Jaffee sprake, indien de bank niet

voor elke kredietnemer afzonderlijk een optimale interestvoet

rbi vaststelt. Om de zojuist genoemde stelling te onderbouwen,
zullen we nu eerst -in navolging van Jaffee- in het kort het

gedrag van de bank als perfect discriminerende monopolist be-
spreken. Deze streeft, zoals bekend, naar de maximalisatie van

de (verwachte) winst, onder de nevenvoorwaarde dat de krediet-

omvang de vraag naar krediet niet overtreft. (2) Het optimali-

satieprobleem van de perfect discriminerende bank luidt dus:

max  E (Pi) = (r -r )B. - f Fi (x) dxi
-k RbiBi

bi    1   k
i

 rbi 

o.v. Bi 1 Bid

Aangetoond kan nu worden dat de verwachte winst slechts dan

maximaal zal zijn, indien de hierboven aangegeven nevenvoor-

waarde bindend is. Daartoe maken we gebruik van de onderstaan-

de figuur. (3)

(1) F. de Roos. op. cit., blz. 74-75. Zie in dit verband P.Lay,
Die Kreditverhandlung, dissertatie, SaarbrGcken, 1973,
blz. 47-48. Met betrekking tot de bovenstaande uitspraak
van de Roos wijzen we er nog op dat de suggestie wordt ge-
wekt dat er in geval van volledige mededinging geen sprake
kan zijn van kredietrantsoenering. We komen hierop nog
terug in deze paragraaf.

(2) Zie bijv. J. Henderson en R. Quandt, Microeconomic Theory:
A Mathematical Approach (2nd edition), London 1971, blz.
215-218.

(3) Zie. D. Jaffee, op. cit., blz. 39.
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A
rbi

E (Pi  3

-k
E (Pi) 2B.

is      =     B <s   (rbi, r      )
\

*             A     B     1              E(Pi)1rbi
- - - --

IE
rbi                   I

rk
C

1 1                     Bid=Bid(rbi)
1 >

k.                                    B   R

i              Bid (rbi) is'-id

Figuur 2.7.

In Figuur 2.7 zijn naast de aanbodcurve B. en de vraagcurve
1S

Bid ook nog een drietal iso-winstcurves getekend waarvoor geldt

E(Pi)3 > E(Pi)2 > E(Pi)1. De hellingshoek van een iso-winst-

curve kunnen we als volgt bepalen:

3E(pi)
dr

3Bi (rbi-r )-RbiFi(RbiBi)
-k

bi,    -(31) -IE(Pi)=constant = - =-

dBi
BE(Pi) Bi{1-Fi(RbiBi)}

3rbi

Op basis van (23) kunnen we ten aanzien van de teller van (31)

3 E(Pi) > 3 E(Fi)
stellen dat  33.   7 0 voor Bi   Bis. Verder geldt dat >0

3rI                                     bi
K             K.

voor Bi <

Rb i; zodra Bl. 1 11 i-
geldt dat Fi(RbiBi) = 1, zodat
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3E(pi)

3r lS
= 0. Links van de B. -curve kent een iso-winstcurve dus

bi
een dalend verloop. (1) In het snijpunt van een iso-winstcurve
met de aanbodcurve bereikt de iso-winstcurve een minimum. (2)

Rechts van de Bis-curve heeft een iso-winstcurve een stijgend

verloop. (3) Met betrekking  tot de optimale interestvoet kun-
nen we allereerst opmerken  dat rbi, vanwege de nevenvoorwaarde
Bi 1 Bid' niet boven de vraagcurve van krediet kan liggen. In

figuur 2.7 is punt B om deze reden dus niet realiseerbaar. Ver-

volgens kunnen we stellen dat r i niet kleiner zal zijn dan rbi,

zijnde de interestvoet waarvoor geldt B.  = Bid. De reden hier-1S

voor is gelegen in het feit dat elke interestvoet, welke klei-

ner is dan rbi -en gelegen is op of beneden de vraagcurve-

weliswaar realiseerbaar is, doch zich bevindt op een iso-winst-

curve die een lager winstniveau vertegenwoordigt dan de iso-
winstcurves  die  bij de punten  op het lijnstuk rbiE behoren.
Punt C is uit een oogpunt van een realiseerbare winstmaximali-

satie dus inferieur ten opzichte van bijvoorbeeld punt E. We+.
dienen nu dus na te gaan, welke van de punten (Bi<Bid'rbilrbi 
als optimum in aanmerking komen. We maken hierbij een onder-
scheid tussen de punten beneden de vraagcurve enerzijds en de

punten op de vraagcurve anderzijds. We kunnen stellen dat de

eerstgenoemde groep van punten inzake de omvang van de verwach-
te winst, worden gedomineerd door de punten op het lijnstuk AE.

(1) Een uitzondering hierop vormt de iso-winstcurve, die het
niveau E(Pi) = 0 beschrijft. We komen op deze curve nog
terug.

d2
rbi(2)  Voor een bespreking van
2  E(Ti)= constant verwijzen

dBi

we naar de Appendix Hoofdstuk 2.

(3) We defini6ren de verzameling van iso-winstcurves voor het

Ki                        K.gebied Bi < Rbi
Zodra geldt dat Bi =  i gaat een iso-

winstcurve verticaal verlopen aangezien dan geldt dat

dr                  (rbi-rk)-Rbi_(1+rk)bit  -
dir:-IE (Pi) =constant-         0                 0

1
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Gegeven een bepaalde interestvoet zal de verwachte winst immers

toenemen indien het verschil (Bis-Bi) daalt. (1) Punt D wordt
op grond hiervan dus gedomineerd door punt A. Resteert nog aan
te tonen dat, zoals in figuur 2.7 is weergegeven, punt A het

optimum aangeeft van het optimalisatieprobleem van de perfect
discriminerende monopolistische bank. Aangezien punt A gelegen
is op een iso-winstcurve met een hoger winstniveau dan elk la-
ger gelegen punt op het lijnstuk AE, kunnen we concluderen dat

in punt A de realiseerbare verwachte winst inderdaad maximaal

is. (2) Een bank zal in geval van perfecte discriminatie dus

geen kredietrantsoenering toepassen, omdat met betrekking tot

de optimale interestvoet geldt dat rbi 1 rbi, hetgeen impli-
ceert dat B   <Bid -  is

Kredietrantsoenering is enkel mogelijk, aldus Jaffee, indien

een bank imperfecte discriminatie ten aanzien van haar krediet-

nemers toepast. De redenen welke Jaffee aanvoert voor de imper-

fect discriminerende prijszetting van de banken zijn vooral

van sociaal-psychologische aard, hetgeen blijkt uit de volgende
uitspraak: "Even aside from usury ceilings, the pressure of

legal restrictions and considerations of good will and social

mores would make it inadvisable if not impossible for the mo-

nopolist banker to charge widely different rates to different
customers. The banker would tend, instead, to limit the spread

between the rates and justify the remaining differentials in
terms of a few objective and verifiable criteria such as indus-

try class, asset size, and other standard financial measures".(3)

aE (Pi)(1)
Op basis van (23) geldt immers dat  3Bi   , 0 voor Bi < Bis.

(2) Opgemerkt zij nog dat in punt A de helling van de functiewelke de nevenvoorwaarde    ( = vr aagcurve) aangeef t,    geli jk
is aan de helling van een contourcurve van de doelfunctie,
te weten een iso-winstcurve.

(3) D. Jaffee, op. cit., blz. 48.
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We volstaan hier met het vermelden van deze zienswijze. In pa-

ragraaf 2.6 komen we op de fundering van de onderhavige prijs-

zetting nog terug.

Zoals gezegd is er van imperfecte discriminatie sprake indien

een bank niet voor elke kredietnemer afzonderlijk een optimale

interestvoet vaststelt, doch met betrekking tot de individuele
interestvoeten een maximum inzake de variatiebreedte hanteert,

zodanig dat |rbi-rbj' i N< - ; indien N=0 fixeert de bank
voor alle kredietnemers een uniforme interestvoet. We bespre-

ken nu in eerste instantie de casus waarin sprake is van twee
kredietnemers. In geval van twee kredietnemers luidt de ver-

wachte waarde van de totale winst:

2             R B.
-k        1 Fi (x) dxi '(32) E (P)=E (Pl)+E (P2)= E {(rb-r )B:-f

1=1 -  ki

waarbij rb E Rb-1 ,  de uniforme -voor beide kredietnemers gel-
dende- interestvoet is. Maximalisatie van de verwachte winst

met betrekking tot rb' onder de nevenvoorwaarde dat wordt vol-

daan aan de individuele kredietvraag, levert de volgende, im-

pliciete, definitie op van de optimale uniforme interestvoet:

2         dB.

(33)  d ] F)'Bi=Bid= I  {(Bid+r:-dird)[l-Fi(R Bid) 1b         i=1           b

dB

-  Irk+Fi (R Bid) 1drid}  =  Ob

Indien we nu veronderstellen dat ten aanzien van de beide "Cour-

not-interestvoeten" geldt dat r l < r 2' kunnen we aantonen dat
*               *            *

rbl < rb 1 rb2. (1) Deze situatie hebben we weergegeven in de

onderstaande figuur:

(1)  De interestvoeten rbl en r 2 zijn de optimale interest-
*

voeten, die de bank in geval van perfecte discriminatie
zou vaststellen voor kredietnemer 1 respectievelijk 2.
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A
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1
11 1 1

1                            1                                 1

I l l*
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1                                                               1
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;                                          1
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*

r,          rb2b                rb             rb2

Figuur 2.8.

Aan de hand van figuur 2.8 kunnen we constateren dat, indien
de bank een uniforme interestvoet vaststelt die kleiner is dan

rbl,  bijvoorbeeld  r   <  rbl, de totale verwachte winst  niet  maxi-

maal is, aangezien:

dE (Fl  dE  (P2     ,

drb   I rb=r  > 0 en drb   'Fb=r  > 0.

Indien de bank een uniforme interestvoet fixeert die groter is

dan r 2' bijvoorbeeld r  > r 2' zal de totale verwachte winst

ook niet maximaal zijn, daar thans geldt dat:

dE (Pl   dE (P) ,
 rb=rlj < O en

dr                  drb  'rb=rb < 0.b

We  zien  dus dat, indien geldt  dat  rb  <  rbl'  de  bank de totale
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winst kan verhogen door de uniforme interestvoet te verhogen,

terwi j l  voor   rb   >   r 2   de  bank de winst kan verhogen  door  de
uniforme interestvoet te verlagen. De bank zal de optimale uni-
forme interestvoet r  dus zodanig vaststellen dat geldt

rbl 1 rb < r 2. (1) Nu hebben we reeds aangetoond dat er geen
+

kredietrantsoenering zal optreden indien rbi , rbi; In het on-derhavige geval van twee kredietnemers geldt  dat rb  Z  rbl.  Om-
dat tevens geldt dat rbi > rbi, kunnen we dus stellen dat

rb   , rbl' hetgeen betekent dat kredietnemer   1 geen kredietrant-

soenering zal ondervinden. Met betrekking tot kredietnemer 2  zien

we in de eerste plaats dat  r 2 , r , terwijl we daarnaast we-
* +

ten dat r >r Uit deze beide gegevenheden volgt datb2 - -b 2'
*  *> +

rb2 , rb 7 rb2. Dit betekent dat de kredietrantsoenering ten* +
aanzien van kredietnemer 2 mogelijk is. Immers indien rb <

rb2'

zal de vraag naar krediet van kredietnemer 2 niet volledig door

de bank worden gehonoreerd.

Intussen zal het duidelijk zijn dat, indien we daadwerkelijk

kredietrantsoenering ten aanzien van kredietnemer 2 toelaten,

de conditie B2 = B2d bij de maximalisatie van de verwachte
winst dient te vervallen. Dit betekent dat de optimale uniforme

interestvoet niet  r   zal  zijn,  doch  rb . De impliciete defini-
tie van rb kunnen we afleiden op basis van de volgende herfor-
mulering van de totale verwachte winst

(32a) E(F)=E(pl)'Bl=B  +E(F )|B =B  =ld 2 2  2s

-k RbBld RbB2s
=(r-r )Bld-  Fl(x)dxl+f xf 2(x)dx2'  zodat dek               k

1                        2

totale verwachte winst maximaal zal zijn indien:

(1)  In het interval {r -1 'rb2 }  zal rb
zodanig gelegen  zi jn  dat

dE(Pl) dE(P2)
geldt        -

drb   - -  drb
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-    dE(P ) dE(P )

(33a) dd] b) = drbl 'Bl=Bld + drb
2

'B2=B2s

dB dBld -k -
ld

=  (Bld + b FI ) { 1-Fl (RbBld)  -{r +Fl (RbBld) 1--dr-- +b

B2s{l-F2(Rb82s)  = 0. (1)

Aangezien rb niet noodzakelijk gelijk is aan r , is het voor
het eventuele optreden van kredietrantsoenering ten aanzien van

kredietnemer 2 nog van belang om te wijzen op de relatie tussen
rb en rb. We kunnen in dit verband stellen dat er sprake is van

de bi-implicatie  (rb  <  rb2)  ++  (rb  <*rb2 ) ; We kunnen hierop de
volgende toelichting geven. Indien rb 1 rb2' weten we op basis
van de toelichting op figuur 2.7 dat er sprake zal zijn van een

aanbodoverschot yan krediet, ofwel  B2s (rb)   >  Brd (rb).  In  datgeval geldt dat rb = rb, omdat (33a) -

vanwege 82 = B2d- idtn-
tiek is-aan (33), hetgeen betekent dat (rb , rb2) + (rb 1 rb2) '
Indian rb ·1 rb2 zal, zelfs als de kredietrantsoenering wordt
toegelaten, deze rantsoenering niet resulteren in een maximale
winst, zodat ook nu zal gelden dat rb = rb, hetgeen betekent

dat (rb+1 rh2) I (rb   r 2). We hebben dus aangetoond dat

Crb , rb2) - (rb , rb2) ' waarmee tevens de te bewijzen bi-
implicatie is bewezen.

We kunnen na het voorgaande de volgende toelichting geven op de

kredietrantsoenering die op basis van de theorie kan optreden.-

We weten nu dat de uniforme optimale interestvoet rb zodanig
zal  zijn dat geldt  r*   1 rb  1 rb2. Ten aanzien van kredietnemerbl              *
1 wordt dus een, in vergelijking met r te hoge interestvoet

b 1

gefixeerd. Bij de imperfecte discriminatie zal kredietnemer 1

dus een geringere vraag naar krediet uitoefenen dan in geval
van de perfecte discriminatie. Het aanbod van krediet is voor

kredietnemer 1 in de situatie van de imperfecte discriminatie

(1) Voor een toelichting op (33a) verwijzen we naar de Appen-
dix hoofdstuk 2.
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daarentegen groter dan bij de perfecte discriminatie. Gegeven

het feit dat er bij perfecte discriminatie geen kredietrantsoe-
nering optreedt ten opzichte van kredietnemer 1, zal het op

grond van het voorgaande duidelijk zijn dat dit ook bij imper-
fecte discriminatie het geval zal zijn. Kredietnemer 2 wordt

bij imperfecte discriminatie met een lagere interestvoet gecon-

fronteerd dan het geval zou zijn bij perfecte discriminatie.
Dit betekent dat ten aanzien van kredietnemer 2 in de situatie

van imperfecte discriminatie de kredietvraag hoger en het kre-

dietaanbod lager zal zijn dan bij perfecte discriminatie. Het

is dus mogelijk dat de bank ten opzichte van kredietnemer 2
kredietrantsoenering zal toepassen. Of de kredietrantsoenering

ook inderdaad zal optreden hangt van twee factoren af. In de
eerste plaats is natuurlijk de omvang van het bij rb2 bestaande

aanbodoverschot van krediet van belang. Daarnaast is -gegeven

het verloop van de vraag- en aanbodcurve- uiteraard ook de mate
waarin rb beneden  rb 2

gelegen is belangrijk.

Op basis van de analyse van het geval van slechts 2 kredietne-
mers, geeft Jaffee nog een tweetal generalisaties. In de eer-

ste plaats toont hij de mogelijkheid van kredietrantsoenering

aan indien er sprake is van n kredietnemers, waarbij n > 2. (1)
De tweede generalisatie heeft betrekking op de situatie, waarin

de bank haar verzameling van kredietnemers op basis van bepaal-
de criteria indeelt in een aantal klassen. De bank fixeert dan

dus niet 66n uniforme optimale interestvoet, doch stelt voor elke

klasse afzonderlijk een uniforme interestvoet rbj j=1,...,m, vast

waarbij m het aantal klassen is. De eerstgenoemde generalisatie

kan nu vervolgens weer op elke klasse van kredietnemers worden

toegepast. Binnen elke klasse kan er dus weer een aantal kre-

dietnemers zijn, die worden geconfronteerd met kredietrantsoe--

nering, pamelijk die kredietnemers waarvoor geldt dat rbj< rbi,
als ook rbj < r i· Er zullen waarschijnlijk meer kredietnemers

door kredietrantsoenering worden getroffen naarmate het aantal

klassen geringer is. Gegeven de variatiebreedte van de "Cournot-

(1) Zie D. Jaffee, op. cit., blz. 45-46.
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interestvoeten" van de gehele verzameling van kredietnemers,

zal de variatiebreedte per klasse groter zijn naarmate het aan-
tal klassen geringer is. Naar de mening van Jaffee zijn de con-

currentieverhoudingen in het bankwezen zodanig dat de banken

slechts een beperkt aantal klassen zullen hanteren. Immers zo

betoogt Jaffee: "In order to prevent, or at least minimize,

competitive underbidding of rates they would need tacit agree-
ment as to the appropriate rate structure for customers, and

thus a classification scheme based on readily verifiable objec-
tive criteria would appear  as  an eff icient and effective device.
Furthermore, to make the whole arrangement manageable, the num-

ber of different rate classes would have to be reasonable
small". (1)

Van belang is er nog op te wijzen dat een imperfect discrimine-

rende bank in geen geval kredietrantsoenering zal toepassen

ten aanzien van de kredietnemers, waarvoor geldt dat er geen

sprake is van kredietrisico. We kunnen dit in het geval van
slechts twee kredietnemers aan de hand van de onderstaande fi-

guren toelichten.

rbl A

ad
E(Pl 

rb

<l                      - - - -1--
Tbl    = Fk -k

1                 Bis = Bis(r )

1 >

Bl    =   Bld (rb) Bld , Bls

Figuur 2.9.(a)

(1) D. Jaffee, op. cit., blz. 48.
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rb2                           -B2s=B2s(rb 2'rkl
\
\

1            E(221

*
rb2 -

rb2
-

rb

rk
1 1

11  Bd
1          1                                                >

82=82s( b) 82d(rb) B2d ' B 2s

Figuur 2.9.(b)

In figuur 2.9 zijn er we vanuit gegaan dat kredietnemer 1 de

risicovrije kredietnemer is, hetgeen betekent dat R Bl S kl en
dus geldt dat Fl(RbBl) = 0. Op basis van (22a) en (26) blijkt

dat het kredietaanbod dan volkomen interestelastisch is en wel
op een interestniveau ter hoogte van rk; dit wordt in figuur

2.9(a) weergegeven door de aanbodcurve B   =B  (rk). (1) Ver-
ls ls

der luidt de optimale interestvoet voor de risicovrije krediet-
nemer bij perfecte discriminatie

(34) rb*1 = (-rk - 3 d) > rk. (2)1d
dr

b 1

(1)  Het volkomen interestelastische verloop van de kredietaaQ-
bodcurve geldt uiteraard uitsluitend in het gebied Bl < R .

(2) Deze relatie volgt uit de oplossing van het hierboven ge-
formuleerde optimalisatieprobleem voor de perfect discri-
minerende monopolist, indien Fi(RbiBi) = 0
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Ten aanzien van kredietnemer 2 is er wel sprake van een kre-

dietrisico; dit komt tot uitdrukking in figuur 2.9(b). In de

bovenstaande figuren hebben we verondersteld dat r 2 > rbl'

hetgeen niet noodzakelijkerwijze het geval behoeft te zijn.

Immers op basis van (22a) kunnen we stellen dat:

dE (P2) * d82d dB

dr       182=82d=(82d+rb2 dr   ) { 1-F2 (R 282d)  -{Fk+F2 (R 282d) }dr -0,b2 b2 b2

zodat

(35)  rb*2-         rk             82d   +      F2 (R 282d)
{ 1-F2 (R 282d)    -  3IT       { 1-F2 (<282d) )drb2

*Wanneer we de uitdrukking voor rb 2 vergelijken met die voor r
b 1

blijkt dat rb2' evenals
4, , *boven

rk gelegen zal zijn. Van be-

lang is dat het niveau van r bepaald door de grootte van hetb2
kredietrisico als ook de interestgevoeligheid van de krediet-

vraag. (1) In figuur 2.9 hebben we gemakshalve verondersteld

dat de vraagcurves van de beide kredietnemers identiek zijn,
m. a.w. Bld = 82d = Bd. In dat geval geldt r;1 < r 2' zodat ten

aanzien van de uniforme optimale interestvoet geldt. / -I
rbl < rb < r 2. Inzake het niveau van rb hebben we in figuur

2.9 (b)   verondersteld  dat  rb  < rb2' hetgeen impliceert  dat  er

ten aanzien van kredietnemer 2 kredietrantsoenering zal optre-

den. De bank zal evenwel in geval van een positieve verwachte

winst nimmer rantsoenering toepassen ten aanzien van de risico-
vri je kredietnemer 1, aangezien zowel  rbl  als rb steeds hoger
zullen zijn dan rk = rbl. (2)

(1) Aangetoond kan worden dat een grotere interestelasticiteit
van de kredietvraag als ook een hoger kredietrisico ceteris
paribus een hogere optimale interestvoet r i tot gevolg

hebben. Zie in dit verband ook G. Carosio, Customer Discri-
mination and Selective Controls on the Bank Loan Market,
Economic Papers, Bank of Italy Research Department, vol. 1,
december 1977, blz. 13-17.

(2) Een positieve verwachte winst betekent bij de risicovrije
kredietnemer immers dat r  > rk = r+b         bl'
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We geven thans nog een korte bespreking van de comparatief-

statische mutatie, die kan optreden in de omvang van de even-

wichtsrantsoenering, indien er een wijziging optreedt in de
exogenen van het model van Jaffee. Deze exogenen zijn de oppor-

tuniteitskostenvoet, rk, de kansdichtheidsfunctie fi (x) en de
kredietvraagfunctie Bid (rb). De belangrijkste conclusie,  die
uit deze comparatieve statica volgt is dat er geen systematische

relatie bestaat tussen de omvang van de evenwichtsrantsoenering

enerzijds en de wijziging in een van de drie exogenen anderzijds.
We zullen deze conclusie toelichten aan de hand van het geval,
waarin de opportuniteitskostenvoet stijgt van Fk(0) naar rk(1).

Gemakshalve   gaan  we   uit   van s lechts twee kredietnemers, waarbij
kredietnemer 1 een risicovrije kredietnemer is, terwijl er ten

aanzien van kredietnemer 2 wel sprake is van een kredietrisico.

De beide kredietvraagfuncties veronderstellen we identiek. Aan-

gezien we hierboven hebben geconstateerd dat er ten aanzien van

kredietnemer 1 geen kredietrantsoenering zal worden toegepast,

behoeven we uitsluitend de mutatie te bespreken in de mate van

de evenwichtsrantsoenering ten aanzien van kredietnemer 2. De

mogelijke gevolgen van de stijging van de opportuniteitskosten-
voet hebben we weergegeven in figuur 2.10.

rbA B 2s(rb'rk(1))
\
\

rb(1) -  -- -- - B (r r  (0))
k

H          E                02 s   b
\

\

Pk (1)

rb   
- ---- -- - -

CD

rk<01                            B          Bd
>
82d'B2s

Figuur 2.10.
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In figuur 2.10 hebben we een tweetal vraagcurves weergegeven,

namelijk B  en de minder interest-elastische curve B d, Ten
gevolge van de stijging van rk verschuift de aanbodcurve in

opwaartse richting, omdat er volgens (27) een negatieve rela-
tie bestaat tussen het kredietaanbod en de opportuniteitskos-
tenvoet. De stijging van rk doet verder de uniforme interest-

*
voet rb stijgen omdat de impliciete differentiatie van (33)naar
-k
r  oplevert:

d,EG'1,1 B=Bd
dB

drb drbar 2 drd < 0

(36)  E - -            =                >0. (1)
d 2E(3)|B=Bd   d2E(P)|B=Bd > 0
drb drb

In de regel zal een stijging van r  ook een stijging van rb met

(1) Daar

dE(P) 66 dBd dB

drb  'B=Bd=(Bd*ri  SE-b-) {2-F2 (R' 82d)  - {2rk+F2 (R 82d)  ar-- = 0,
geldt dat

2 dB, * dB-,

d  : (P)   B=Bd"{2dr [2-F2 (R 82d)  1- (Bd* rb    ) (Bd+ R    r  1)f2Rb$2 -drb

dB dB

dr (Bd+R  dr f 2 (R 82d)   <
0, omdat uit

2       dBA

   P) 1 B=Bd =
0 volgt dat (Bd+r dr ) < 0·

Opgemerkt zij dat we zijn uitgegaan van lineaire vraag-
curves.
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zich  meebrengen.   (1)   Stel  nu  dat  Bd de kredietvraagcurve  van
b

kredietnemer 2 is. Ten gevolge van de stijging van r- stijgt
-                -

de uniforme optimale interestvoet van rb(0) naar rb(1). Hier-
door zal er een toename van de kredietrantsoenering optreden.

Immers in de uitgangssituatie bestaat er geen kredietrantsoe-

nering; er is Sprake van een aanbodoverschot ter grootte van
CD. Na de stijging van rk is er een situatie van kredietrant-

soenering ingetreden, want thans bestaat er een vraagoverschot
A

ter grootte van EF. Indien de vraagcurve evenwel niet Bd' doch

B  is, zien we dat er initieel wel sprake is van kredietrant-
-k

soenering, die na de stijging van r  geheel is verdwenen. In

de uitgangssituatie bestaat er immers een vraagoverschot ten

bedrage van DG, terwijl er in de nieuwe situatie sprake is van
een aanbodoverschot ter grootte van EH. Jaffee concludeert der-
halve dat er "no systematic relationship exists between the
extent of equilibrium rationing and the absolute level of in-

terest rates". (2) Een dergelijke conclusie kan ook worden ge-
trokken ten aanzien van de beide andere exogenen van het model

van Jaffee. Een benedenwaartse herziening van de verwachte op-

brengst van het investeringsproject van kredietnemer i, resul-

teert in een verschuiving naar links van de aanbodcurve van
-

krediet. De uniforme optimale interestvoet rb zal hierdoor stij-
gen. Deze stijging gaat evenwel niet gepaard met een eenduidige

dr
b

(1)  Jaffee beschouwt --  < 0 als "distinctly abnormal". Hij
dr

b
stelt dat een dergelijke situatie kan ontstaan "because the
bank if it is rationing, finds that it can obtain larger
expected profits from the rationed customer by raising the
rate, but that it can obtain larger expected profits from
the nonrationed customer only by lowering the rate. The
first order condition for the maximization of the expected
profit function ((33a). J.H. Koning) thus determines R at
the point the marginal gains from the two effects are ba-
lanced. Now normally an increase in the opportunity rate
increases margina Z expected profits from both customers and
thus the optimal rate will rise. If the rationed customer
is operating on the negatively sloped portion of the offer
curve, however, het marginal expected profits may fall and
this in turn may lead to a lower optimal R", zie D. Jaffee,
op. cit., blz. 51 (cursivering D. Jaffee).

(2) Ibid., blz. 51.
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mutatie in de omvang van de evenwichtsrantsoenering. De afwe-

zigheid van een systematische wijziging in de evenwichtsrant-

soenering is ook het geval bij stijging van rb die wordt ver-
oorzaakt door een -tengevolge van de toename van de krediet-

vraag- optredende verschuiving naar rechts van de vraagcurve
van krediet.

De hoofdlijnen van de theorie van Jaffee inzake de evenwichts-

rantsoenering hebben we hiermee besproken. Enerzijds hebben we

geconstateerd dat het kredietrisico als zodanig naar de mening

van Jaffee, het optreden van de kredietrantsoenering niet kan

verklaren. Anderzijds is gebleken dat de toepassing van de im-
perfect discriminerende prijszetting als zodanig geen afdoende

verklaring biedt voor de existentie van de kredietrantsoenering.

Een bank die een dergelijke prijszetting hanteert zal immers

geen kredietrantsoenering toepassen ten aanzien van de risico-

vrije kredietnemers. Beide ingredi nten -het kredietrisico als

ook de imperfecte discriminerende prijszetting- zijn bij Jaffee

dus noodzakelijk voor zijn fundering van het verschijnsel kre-

dietrantsoenering. Hieruit mag echter niet de conclusie worden

getrokken dat in geval van de aanwezigheid van het kredietri-

sico, de monopolistische concurrentie met imperfect discrimine-

rende prijszetting, de enige marktconstellatie is waarbij de
kredietrantsoenering kan bestaan. We zullen aantonen dat de

kredietrantsoenering ook zal optreden, indien er op de markt

van bankkrediet sprake is van de marktvorm van de volledige me-

dedinging. Bekend is dat de verwachte winst van de bank in dat

geval nihil zal zijn, zodat we op basis van (22a) kunnen stel-
len dat:

RbiBi
(22b) E(pi) = (rbi-rk) - f

Fi (x) dxi  =  0
ki

Het verloop van de desbetreffende iso-winstcurve kunnen we be-

palen aan de hand van relatie (31), welke luidde:

-k
dr. (rbi-r )-RbiFi(RbiBi)-1IE(F.)= constant = -
dCi'   1                 Bi{l-Fi(RbiBi))
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k.

Indien Bi le. . ofwel RbiBi 1 ki, geldt Fi(RbiBi) = O, zodat
Di

we kunnen concluderen dat in dat geval geldt dat:
-k

dr rbi-rbi  -
35.-IE(Pi)=0 = = 0. (1)

1              Bi

k.

Indien B. > -1-. geldt dat 0 < Fi(RbiBi) 1 1, zodat we kunnen
1   Rbi

concluderen dat:

-k

drbil E(Fi)=0 = _ (r i-r )
- RbiFi(RbiBi) > 0 voor R

dBi {l-Fi.(RbiBi)} biBi<Ki,
i

terwijl de onderhavige iso-winstcurve verticaal gaat verlopen
zodra   R .B. =K. .W e hebben de iso-winstcurves welke een winst-Dl 1   1

niveau van nul betreft in de onderstaande figuur weergegeven,

door de curve E(Pi) = 0

rbi      Bid

E ( Pi) =0

+ C
rbi -- ---

*
rbi ---- -           -1-

1         B

Ek                'A   1 1

E (Gi) 0i l!
1                           1 1  E (Gi  l

ki                                   B. ,B. .
)

Rbi          BI     BI   Bid (rbi) lS  ld

Figuur 2.11.

(1)  Volgens (22b) geldt dat rbi = rk, indien Fi(RbiBi) = 0.
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In figuur 2.11 hebben we tevens de vraagcurve van krediet, Bid'
als ook een tweetal iso-winstcurves van kredietnemer i getekend.

Indien we er van uitgaan dat er ook bij de kredietnemer onze-

kerheid bestaat ten aanzien van de verwachte opbrengsten van

het investeringsproject, kunnen we een dalende kredietvraagcur-
ve afleiden. Tevens kunnen we dan -op een analoge wijze als bij

de kredietver lenende  bank-   voor elk denkbaar winstniveau   E (Gi)
van kredietnemer i, een concaaf verlopende iso-winstcurve af-

leiden; in figuur 2.11 hebben we een tweetal van deze iso-winst-

curven van de kredietnemer getekent, namelijk E(Gi)0 en E(Gi)1'

waarbij E(Gi)1 > E(Oi)O. (1) De vraagcurve snijdt elke iso-winst-

curve van de kredietnemer in het maximum. Het voor beide par-

tijen -kredietgever en kredietnemer- optimale kredietcontract

wordt, in geval van de aanwezigheid van een kredietrisico voor

de bank, weergegeven door punt A, met als optimale interest-
*

voet  r i en optimale kredietomvang  BI·   Punt  A  is het raakpunt

van de iso-winstcurve E(Oi)1 van de kredietnemer en de iso-winst-

curve E(Pi) = 0 van de bank. We zien dat er bij de optimale in-

terestvoet sprake is van een vraagoverschot ten bedrage van AB.
Indien de interestvoet op het niveau r;i tot stand zou zijn ge-

komen zou de kredietvraag van de kredietnemer volledig worden

gehonoreerd. Het verwachte winstniveau van de bank is in punt C
even groot als in punt A, doch het winstniveau van de krediet-

nemer is in C lager dan in punt A. Door de kredietomvang ten

opzichte van punt C te verlagen van BI tot B , wordt voor de

bank de kwaliteit van het krediet aan kredietnemer i vergroot,

aangezien punt A een lager kredietrisico behelst dan punt C.

Koskela duidt deze eigenschap van de kredieten -het feit dat
de kwaliteit van een krediet voor de bank afhankelijk is van

(1) Voor de formele afleiding van de vraagcurve en de iso-
winstcurve verwijzen we naar E. Koskela, On the Theory of
Rationing Equilibria with Special Reference to Credit
Markets: A Survey, Zeitschrift filr Nationa16kononie,
no. 1-2, 1979, blz. 70-72 en E. Koskela, op. cit., blz.
92-100. Opgemerkt zij nog  dat Koskela uitgaat van een
variabel investeringsbedrag.
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de omvang van een krediet- aan als de heterogeniteit van de

kredieten. (1) Deze heterogeniteit is er naar de mening van
Koskela de oorzaak van dat de bank niet indifferent staat ten

opzichte van de verdeling van de kredieten over de kredietne-

mers, zelfs niet indien alle kredietnemers identiek zijn. Ge-
geven de totale kredietomvang zijn er schematisch gezien twee

mogelijkheden voor de bank. De bank kan aan een aantal krediet-

nemers elk een krediet ter grootte van B  tegen een interest-
+

voet r verstrekken en aldus de kredietvraag van elke krediet-bi
nemer volledig honoreren. De bank kan ook aan een groter aantal
kredietnemers een geringer krediet, namelijk B , tegen de in-

*
terestvoet r verstrekken en daardoor ten opzichte van elk vanbi
deze kredietnemers een kredietrantsoenering ter grootte van AB

toepassen. Het totale kredietrisico is bij de tweede strategie
geringer dan bij de eerste, terwijl de totale verwachte winst

in beide gevallen even groot is. Bij afwezigheid van een kre-

dietrisico -Koskela spreekt dan van de homogeniteit van de kre-

dieten- is de bovenstaande redenering uiteraard niet meer van

toepassing. Er kan dan geen kredietrantsoenering optreden. Gra-

fisch gezien is er van een homogeen krediet sprake, indien in

figuur 2.11 de kredietvraagcurve, de aanbodcurve van krediet k
i

snijdt in het horizontale gedeelte, omdat dan geldt dat B. < ---,
*      +         1- Rbi

zodat Fi(R iBi) = 0· De interestvoeten r en r Zijn danbi bi
identiek.

Naar aanleiding van het voorgaande kunnen we ons afvragen wat

de betekenis is van de eventuele macht van de banken op de kre-

dietmarkt voor de verklaring van de kredietrantsoenering. In-

dien er sprake is van een kredietrisico zal er bij volledige

mededinging kredietrantsoenering optreden. In geval van monopo-

listische concurrentie met perfect discriminerende prijszetting

daarentegen zal de bank geen kredietrantsoenering toepassen.

(1)  E. Koskela, art. cit., blz. 76. Zie in dit verband ook
E. Baltensperger, The borrower-lender relationship, com-
petitive equilibrium and the theory of hedonic prices,
American Economic Review, juni 1976, blz. 401-405.



- 108 -

Bij monopolistische concurrentie zal de kredietrantsoenering

ten aanzien van de niet-risicavrije kredietnemers enkel kunnen

optreden, indien de bank restricties ondervindt inzake haar

discriminerend vermogen, met andere woorden indien er sprake

is van imperfect discriminerende prijszetting. Deze drie ge-
gevenheden wijzen er op dat, wat betreft de marktvorm, de do-

minante positie van de banken op de kredietmarkt niet als een

verklarende factor van de kredietrantsoenering mag worden be-
schouwd. In tegendeel, hoe groter de macht van de banken des
te minder waarschijnlijk het optreden van de kredietrantsoene-

ring zal zijn. (1) We kunnen dit ook aan de hand van de onder-
staande figuur toelichten:

A
rbi               B.1S

\
\

\  E(Pi13

E(Pi)2

A            E(Fi)13

B               E(Pi)O
2

irbi --AI.Gi)1-- -

A                 E(Gi)21

B. E(Gi13
id >

Bis'Bid

Figuur 2.12.

(1) Zie in dit verband ook E.Koskela op. cit., blz. 111.
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In figuur 2.12 hebben we de kredietaanbodcurve van de bank weer-

gegeven, als ook een viertal iso-winstcurves van de bank, waar-

bij E(pi)O het winstniveau E(Pi) = 0 betreft. Verder hebben we

de kredietvraagcurve van kredietnemer i en een drietal iso-

winstcurven van deze kredietnemer weergegeven. De punten Ai
i = 1,2,3 zijn raakpunten van een iso-winstcurve van de bank

aan een iso-winstcurve van de kredietnemer i. Duidelijk zal zijn

dat deze drie punten Pareto-optimale kredietcontracten betref-
fen. Deze punten zijn gelegen op een -in figuur niet getekende-

contractcurve. De contractcurve -die de meetkundige plaats is

van alle raakpunten van twee iso-winstcurves- gaat door punt A2

en is steeds gelegen tussen de vraag- en de aanbodcurve van

krediet. (1) Voor interestvoeten lager dan r i, ligt de con-
tractcurve dus onder de vraagcurve, terwij 1 voor interestvoeten

+
hoger dan r de contractcurve onder de aanbodcurve is gelegen.bi
Welk  punt op de contractcurve zal worden gerealiseerd is ui-

teraard afhankelijk van de machtspositie van de bank ten opzich-
te van de kredietnemer. Lager gelegen punten op de contractcur-

ve vertegenwoordigen een zwakkere onderhandelingspositie van de

bank dan de punten op deze curve, die een hogere interestvoet

aangeven. Pareto-optimale kredietcontracten kunnen uitsluitend

kredietrantsoenering behelsen, indien ze beneden punt A2 lig-

gen. Punt Al -het optimale kredietcontract in geval van volle-

dige mededinging- is hiervan een voorbeeld. Zoals we aan het

begin van deze paragraaf hebben gezien, geeft punt B het voor

de bank optimale kredietcontract aan in geval een perfect

discriminerende prijszetting bij monopolistische concurrentie.
Dit punt vertegenwoordigt geen Pareto-optimum. Een beweging van

punt B naar punt A3 impliceert voor de kredietnemer immers een
-

gelijkblijvend winstniveau E(Gi)3' terwijl het winstniveau van

de bank stijgt van E(Pi)2 naar E(Pi)3. Figuur 2.12 illustreert

duidelijk dat de kredietrantsoenering uitsluitend kan optreden

bij een niet-dominante machtspositie van de banken op de kre-

dietmarkt. Indien de banken, zoals vaak wordt gesteld, een re-

(1) Zie in dit verband D. Jaffee, A Theory and Test of Credit
Rationing: Further Notes, The American Economic Review,
juni 1972, blz. 487.
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latief sterke positie innemen op de kredietmarkt, zou men op
grond van figuur 2.12 moeten concluderen dat de kredietrantsoe-

nering slechts in zeer uitsondelijke gevallen door de banken
zal worden toegepast. Vandaar dat Jaffee in dit verband opmerkt

dat "additional features of the loan market must be introduced

if credit rationing is to be a likely outcome of loan nego-

tions". (1) Zoals we bij de bespreking van de theorie van Jaffee

hebben gezien, benadrukt deze auteur de imperfecte discrimina-
tie bij onvolledige mededinging in zijn verklaring van de kre-

dietrantsoenering. Naar zijn mening worden de kredietnemers

door de bank in een beperkt aantal risicoklassen ingedeeld. Per
risicoklasse stelt de bank een uniforme interestvoet vast. De

onderhandelingen tussen de bank en de individuele kredietnemers

betreffen bij een dergelijk kredietbeleid dus niet meer de in-

terestvoet, doch hebben in hoofdzaak betrekking op de krediet-
omvang. Indien de interestvoet van de risicoklasse waarin kre-

dietnemer i wordt ingedeeld lager is dan r i zal er krediet-

rantsoenering ten opzichte van deze kredietnemer optreden.

2.3.2. De onevenwichtsrantsoenering

In deze sub-paragraaf geven we een beknopte bespreking van de
analyse van Jaffee inzake de onevenwichtsrantsoenering. Jaffee

is de eerste auteur die een onderscheid heeft gemaakt tussen
de tot nu toe besproken evenwichtsrantsoenering enerzijds en

de onevenwichtsrantsoenering anderzijds. Hij defini ert de laatst

genoemde vorm van de kredietrantsoenering als "the difference

between equilibrium rationing and the volume of rationing that
arises when the actual rate charged customers...differs from
the long run equilibrium rate". (2) De onevenwichtsrantsoene-

ring vindt dus zijn oorzaak in het feit dat de feitelijke in-

terestvoet, rb' afwijkt van de uniforme optimale interestvoet,

rb. Indien rb < rb zal er sprake zijn van een positieve oneven-

(1) Ibid., blz. 488.

(2) D. Jaffee, op. cit., blz. 54.
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wichtsrantsoenering, terwijl deze vorm van kredietrantsoenering

negatief is indien rb > rb. Bij de bespreking van de evenwichts-

rantsoenering is gebleken dat een mutatie van de exogenen, een

wijziging in de optimale interestvoet rb tot gevolg zal hebben.

Indien de feitelijke interestvoet nu niet terstond in dezelfde

mate muteert als de optimale interestvoet, zal er een divergen-
tie ontstaan tussen deze beide interestvoeten. Hierdoor zal

naast de eventuele evenwichtsrantsoenering, ook nog een oneven-

wichtsrantsoenering optreden. Aan de hand van de onderstaande

figuur kunnen we een grafische toelichting geven op de defini-
tie van de evenwichtsrantsoenering.

Ar
b

<is

\

+rbi --     -----,
rb ------

B'

1         1

rb    - - - - - -   A- 1(-TD-
1              11                 1111   B
1 1   1     1          id   i

B i s  (r b)            1 + Bid (rb) Bid'Bis
-

Bis (rb) Bid (rb)

Figuur 2.13.

In figuur 2.13 hebben we een situatie weergegeven, waarin de

feitelijke interestvoet lager is dan de uniforme optimale in-

terestvoet, zodat (rb-rb) > 0· Er bestaat in deze situatie een
totale kredietrantsoenering ter grootte  van  Bid (r. ) -Bis (rb) =AB.
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Deze totale rantsoenering kan worden opgesplitst in een tweetal

componenten. In de eerste plaats kan worden geconstateerd dat

 b < rbi, zodat er een evenwichtsrantsoenering bestaat ten be-
drage van Bid(rb)  - Bis (rb)  = A'B'. Daarnaast bestaat er  ook
een positieve onevenwichtsrantsoenering. We kunnen deze bepa-

len door op de totale rantsoenering de evenwichtsrantsoenering

in mindering te brengen. De onevenwichtsrantsoenering bedraagt

dus AB - A'B' = AC + DB. Naarmate het verschil (rb - rb) gro-
ter is, zal de omvang van de onevenwichtsrantsoenering toene-

men. Indien de feitelijke interestvoet gelijk is aan de unifor-

me optimale interestvoet, zal de onevenwichtsrantsoenering ni-

hil zijn, aangezien de eventueel dan optredende kredietrant-

soenering geheel bestaat uit evenwichtsrantsoenering. Indien

rb > rbi bestaat de kredietrantsoenering volledig uit oneven-
wichtsrantsoenering, omdat thans de evenwichtsrantsoenering
nihil is. Wanneer we de totale, de evenwichts- en de oneven-

wichtsrantsoenering met respectievelijk kr. kr en kr aan-lT' iE io
geven, geldt dat:

kriT = kriE + krio' waarbij

(37)
kriT  =  max  [ {Bid (rb)   -  Bid (rb) } '0 1

(38) kriE = max [{Bid(rb) - Bid(rb)}, 01·

We bespreken nu vervolgens in het kort de comparatief-statische

mutatie in de omvang van de onevenwichtsrantsoenering ten ge-

volge van een wijziging in een exogene grootheid van het model
van Jaffee. We gaan er steeds van uit dat in de uitgangssitua-

tie de feitelijke interestvoet gelijk is aan de uniforme opti-
male interestvoet. Dit betekent dat de onevenwichtsrantsoene-

ring in de uitgangssituatie nihil is. Verder veronderstellen we

dat, na een mutatue in een exogene variabele, de bank de feite-

lijke interestvoet vooralsnog op het initi le niveau handhaaft.

In  paragraaf 2.6 zullen we nader ingaan  op de rationaliteit  van
een -althans op korte termijn- imperfecte flexibiliteit van de

feitelijke interestvoet. Volledigheidshalve zij nog vermeld dat
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de risicovrije kredietnemers steeds gevrijwaard blijven van
elke kredietrantsoenering en dus ook van de onevenwichtsrant-
soenering. De hierna volgende analyse heeft dus uitsluitend be-

trekking op de kredietnemers met een kredietrisico. In de eer-

ste plaats bespreken we de gevolgen van een stijging van de
opportuniteitskostenvoet. Een stijging van deze kostenvoet van
-k        -r (0) tot rk(1) zal de aanbodcurve in opwaartse richting doen

verschuiven alsook leiden tot een stijging van rb. Deze ver-

anderingen zijn weergegeven in figuur 2.14.

A
r
b

B. (11

is    \            Bist,1
\     \
\

1

rbi (1) - - - - - - -
+-

+
rbi (0) ----

-  b(1) -- --A„---  -   I
rb (1)=rb (0) -k ' el__ -_-1r (1)     A,1        1 11          A        ID

rk(0)
1 1 '1   B

11   11    id >
Bis'Bid

Figuur 2.14.

In de bovenstaande figuur zien we dat de totale kredietrantsoe-

nering ten aanzien van kredietnemer i toeneemt van AB tot A'B.
In de uitgangssituatie bestaat de rantsoenering geheel uit

evenwichtsrantsoenering. In de nieuwe situatie is er sprake van

een  evenwichtsrantsoenering ter grootte  van A"B', hetgeen bete-
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kent dat de onevenwichtsrantsoenering een omvang heeft van

(A'C+DB). Figuur 2.14 illustreert dat de kredietnemers, die in

de uitgangssituatie reeds met kredietrantsoenering werden ge-
confronteerd, ten gevolge van de stijging van rk in sterkere

mate zullen worden gerantsoeneerd. De kredietnemers, die in de

uitgangssituatie niet werden gerantsoeneerd kunnen tengevolge
-k

van de stijging van r  in een situatie van kredietrantsoenering
geraken. Het is ook mogelijk dat ze ongerantsoeneerd blijven.

Welke van deze beide situaties daadwerkelijk zal intreden, is
-k

uiteraard afhankelijk van de omvang van de stijging van r . De
oorzaak hiervan is uiteraard dat bij de bestaande interestvoet

rb (0) = rb (1) de omvang van de kredietvraag constant blijft,

terwijl het kredietaanbod in omvang afneemt. Indien we beden-

ken dat de kredietverlening aan de risicovrije kredietnemers

constant blijft, dan kunnen we dus stellen dat de totale kre-

dietverlening van de bank daalt ten gevolge van de vermindering
van de kredietverlening aan de niet-risicovrije kredietnemers.

(1) Het aandeel van de kredietverlening aan de risicavrije kre-

dietnemers in de totale kredietverlening van de bank zal dus

stijgen.

De kwalitatieve gevolgen van een benedenwaartse herziening door

de bank van de verwachte opbrengsten van het investeringspro-

ject zijn analoog aan de gevolgen van de stijging van de oppor-

tuniteitskostenvoet. De aanbodcurve van krediet zal tengevolge

van een dergelijke herziening naar links verschuiven, hetgeen

een stijging van de uniforme optimale interestvoet met zich

mee zal brengen. In de nieuwe situatie zal er een positieve

(1) Ten aanzien van de risicovrije kredietnemers memoreren we
nog dat de aanbodcurve van krediet voor deze categorie
horizontaal verloopt. De kredietverlening aan de risico-
vrije kredietnemers zal dus constant blijven, indien de
stijging van rk niet zodanig groot is dat het nieuwe ni-
veau van de opportuniteitskostenvoet boven de initiole
uniforme intereslvoet  rb(0)   komt te liggen.
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onevenwichtsrantsoenering ontstaan. Indien een kredietnemer in

de uitgangssituatie reeds werd gerantsoeneerd, zal de rantsoe-

nering tengevolge van de benedenwaartse herziening toenemen.

Het aandeel van de kredietverlening aan de risicovrije krediet-
nemers in de totale kredietverlening zal stijgen, tengevolge

van de afname van de kredietverlening aan de niet-risicovrije
kredietnemers.

In de derde plaats bespreken we nog een autonome stijging van

de vraag naar krediet. Hierdoor zal de vraagcurve van krediet

naar rechts verschuiven, hetgeen leidt tot een stijging van de

uniforme optimale interestvoet. De kredietnemers die initi6el

reeds werden gerantsoeneerd, zullen door de stijging van de

kredietvraag een nog grotere kredietrantsoenering ondervinden,

aangezien de additionele kredietvraag van deze kredietnemers

in het geheel niet wordt gehonoreerd door de bank. De krediet-

verlening aan de in de uitgangssituatie reeds gerantsoeneerde

kredietnemers blijft dus constant. De kredieten aan de initi-

@el niet-gerantsoeneerde kredietnemers zullen wel toenemen. De

toename van de vraag van de risicovrije kredietnemers zal ge-

heel worden gehonoreerd. (1) Ook de kredietverlening aan de ini-

tidel niet-gerantsoeneerde niet-risicovrije kredietnemers zal

stijgen. De vraag of deze additionele kredieten voldoende groot
zullen zijn om volledig in de toename van de kredietvraag te

kunnen voorzien, valt niet zonder meer te beantwoorden. Indien

dit niet het geval is zal er ten opzichte van deze kredietne-

mers een positieve onevenwichtsrantsoenering ontstaan. We kun-

nen dus stellen dat, bij een gelijke toename van de autonome

vraag van elke kredietnemer, een stijging van het aandeel van

de kredieten aan de risicovrije kredietnemers in de totale kre-

dieten kan worden verwacht, indien er initidel reeds sprake was

van een evenwichtsrantsoenering ten aanzien van niet-risico-

vrije kredietnemers.

Op grond van het voorgaande is het duidelijk dat de onevenwichts-

(1) Deze uitspraak geldt uiteraard enkel indien deze krediet-
nemers ook na de stijging van de kredietvraag nog risico-
vrij zijn.
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rantsoenering in de visie van Jaffee een tijdelijk verschijn-

sel is. Indien de bank na verloop van tijd de feitelijke inte-

restvoet gaat aanpassen aan het nieuwe niveau, zal de oneven-

wichtstantsoenering uiteindelijk geheel zijn verdwenen. We kun-

nen verder concluderen dat er een eenduidige relatie bestaat

tussen de onevenwichtsrantsoenering en elk van de drie exogene

grootheden van het model. Er kan uiteraard geen a priori uit-

spraak worden gedaan omtrent de vraag of de onevenwichtsrant-
soenering zal toenemen, afnemen dan wel constant zal blijven,

indien er in de opgaande fase van de conjunctuur sprake is van

een stijging va de opportuniteitskostenvoet, een stijging van

de vraag naar krediet, alsmede een opwaartse herziening van de
verwachte opbrengsten. We hebben hierboven immers geconstateerd
dat een stijging van rk en B.. de onevenwichtsrantsoenering zal

1d
doen toenemen, terwijl een daling van Fi(RbiBi) een negatieve

invloed heeft op de onevenwichtsrantsoenering. Jaffee verwacht
dat er ten gevolge van een dergelijke simultane mutatie van de

drie exogene variabelen een stijging van de onevenwichtsrant-

soenering zal optreden. Hij baseert deze verwachting op de ver-

onderstelling dat het optimisme bij de ondernemingen in sterke-
re mate zal optreden dan bij de banken. Hierdoor zal de vraag-

-kcurve van krediet -bij een constante r - een grotere verschui-

ving naar rechts vertonen dan de aanbodcurve. Gegeven de actua-

liteit van deze veronderstelling zal er zeker sprake zijn van
-k

een toename van de onevenwichtsrantsoenering, indien tevens r

stijgt. Jaffee beoogt met deze hypothese inzake de positieve

relatie tussen de stand van de conjunctuur en de omvang van de

onevenwichtsrantsoenering, de mogelijkheid van de empirische

toetsing van zijn theorie aan te geven. Wanneer er in de op-

gaande fase van de conjuntuur inderdaad sprake is van een toe-

name van de onevenwichtsrantsoenering, ligt het in de lijn der

verwachting dat het aandeel van de risicovrije kredieten in de
totale kredieten zal stijgen. We zullen op de problematiek van

de empirische verificatie van de theorie van de onevenwichts-

rantsoenering van Jaffee, nader ingaan in hoofdstuk 4.
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2.4. Kredietrantsoenering en de bank-cli&nt relatie

("customer relationship")

De uitdrukking "customer relationship" wordt in de literatuur

gebezigd ter aanduiding van een tweetal sub-relaties, te weten

de zogenaamde "loan-customer relationship" en de zogenaamde

"deposit-relationship" .  (1) De eerstgenoemde relatie heeft be-

trekking op de omstandigheid dat de toekomstige vraag naar bank-

krediet positief afhankelijk wordt verondersteld van de mate

waarin de huidige kredietverlening voorziet in de kredietvraag.

Vandaar dat Wood er in dit verband op wijst dat "by a decision
not to accomodate a prospective borrower on favourable terms a

bank not only foregoes the revenue from that loan, the dissa-

tisfied borrower may take his business elsewhere in the future.
The bank has missed an opportunity to strengthen future loan

demands". (2) De "deposit-relationship" betreft het veronder-

stelde positieve verband tussen de mate waarin de vraag naar

krediet wordt gehonoreerd door de bank en het bestand aan de-

posito's, dat zal worden aangehouden bij de kredietverlenende
bank. De betekenis van de bank-clignt-relatie voor de krediet-

rantsoenering is -binnen de insitutionele verhoudingen van het

Amerikaanse bankwezen- het eerste geanalyseerd door Hodgman.(3)

(1) Zie bijv. J.H. Wood, A model of commercial bank loan and
investment behavior,   in H. Johnson  and N. Nobay (eds.),
Issues in Monetary Economics, Oxford, 1974, blz. 420.

(2) Ibid., blz. 420.

(3) D. Hodgman, The Deposit Relationship and Customer Bank In-
vestment Behavior, Review of Economics and Statistics, au-
gustus 1961, blz. 257-268 en D. Hodgman, Commercial Bank
Loan and Investment Policy, Champaign, 1963, Hfdst. XI.
Opgemerkt zij nog dat Hodgman in een antwoord aan Chase
inzake de betekenis van het kredietrisico, om overigens
niet geheel duidelijke redenen, opgemerkt: "I am inclined
now to assign bank credit rationing more to bankers' efforts
to 'maximize' long term profits through favored loan treat-
ment of profitable depositor-borrowers than to the diffe-
rential risk considerations", zie D.Hodgman, Reply,   Quar-
terly Journal of Economics, augustus 1962, blz. 329. Een
andere auteur, die vroegtijdig de betekenis van de bank-
cliont-relatie heeft geanalyseerd is R. Robinson, The
Management of Bank Funds, New York, 1962, blz. 11-18.
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Deze auteur merkt in dit verband het volgende op: "The customer

relationship into which a bank enters with a typicaZ deposit
holder, especially a business firm, has many aspects. Formost

among these are:

1. the deposit itself with attendant costs and benefits to the

bank,

2. an implied and often expliciet obligation by the bank to make

loans to the customer on terms and in amounts which vary with

particular circumstances, and

3. the provision by the bank of various financial services such

as registerships and trusteeships, specialized payroll and

account collection services, and others". (1)

Duidelijk is dat Hodgman hier de bank-client-
relatie  in  de  zin  van de "deposit-relationship"  op  het oog heeft.

We bespreken nu eerst de betekenis die Hodgman aan de bank-

cliont-relatie toekent voor de problematiek van de kredietrant-

soenering. Vervolgens stellen we in sub-paragraaf 2.3.2 de ana-

lyse van Cukierman aan de orde.

2.4.1. Hodgman

In de inleiding van deze studie vermeldden we reeds dat Hodgman

in zijn boek de resultaten bespreekt van een aantal interviews

met een veertigtal Amerikaanse bankiers. Op de vraag van Hodgman

welke criteria door de banken worden gehanteerd bij de beslis-

sing om al dan niet een kredietaanvrage te honoreren, bleek de
bank-cliMnt-relatie het belangrijkste criterium te zijn. (2)

De banken gaven te kennen dat bij hun kredietbeslissing een

sterke voorkeur uitgaat naar de kredietnemers die bereid zijn

om ook in de toekomst deposito's aan te houden bij de krediet-

verlenende bank. De belangrijkste oorzaak van deze voorkeur is

gelegen in het feit dat de deposito's van een bank de belang-

rijkste determinant vormen van de kredieten. Nu is het bekend

dat in de Verenigde Staten zeker ten tijde van het onderzoek
van Hodgman, een kredietnemer te verkrijging van een krediet

(1) D. Hodgman, op. cit., blz. 99.

(2) Ibid., blz. 24.
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bereid diende te zijn om gedurende de looptijd een gemiddeld

creditsaldo -de zogenaamde "compensating balances"- aan te hou-
den ter grootte van een minimum percentage van de toegestane

kredietlimiet. Een dergelijke kredietvoorwaarde impliceert ui-

teraard dat de effectieve interestvoet hoger is dan de contrac-
tuele debetinterestvoet. Het is van belang er op te wijzen dat

de zojuist vermelde voorkeur van de Amerikaanse banken niet
zozeer betrekking  hee ft  op de "compensating balances ",  doch  op
de deposito's welke door een kredietnemer boven de verplichte

minimale creditsaldo worden aangehouden en vooral ook de depo-
sito's die de cli&nten zullen aanhouden in de periode na de

looptijd van het krediet. De kern van de theorie van Hodgman

bestaat nu hierin dat door de concurrentie op de markt van

zichtdeposito's, de handelsbanken worden gedwongen om bank-

diensten aan te bieden, die de interestderving beogen te com-

penseren, welke voortvloeit uit het in de Verenigde Staten be-

staande interestverbod inzake girale tegoeden. Deze bankdiens-
ten bestaan nu met name uit de preferentiole behandeling, die

houders van omvangrijke deposito's bij het verlenen van krediet

krijgen ten tijde van een restrictieve monetaire politiek van

de Centrale Bank. Hodgman onderscheidt een tweetal categorieon

van kredietnemers, namelijk de deposant-kredietnemers en de

niet-deposant-kredietnemers. De eerstgenoemde categorie van

kredietnemers houdt deposito's aan bij de kredietverlenende

bank; bij de niet-deposant-kredietnemers is dat niet het geval.
Bij de kredietverlening aan de deposant-kredietnemers vraagt de

-k
bank de marktinterestvoet r , zijnde de opbrengstvoet die de

bank kan realiseren op beleggingen op de open vermogensmarkt.

Voor de deposant-kredietnemers geldt als interestvoet de zoge-
naamde "prime-rate", r . De prime-rate is de debetinterestvoet

welke het best geclassificeerde, de meest kredietwaardige clion-
ten van een Amerikaanse bank voor een bancair krediet betalen. In
navolging van Hodaman abstraheren we van onzekerheid inzake de

contractuele betalingsverplichting.  Naar de mening van Hodgman

bedraagt de winst, Pi, die de bank realiseert op het krediet

aan een deposant-kredietnemer
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(39) pi = rbPBi + rkMi(1-11) , iE I, 0<u<1,

waarbij Mi de deposito's van kredietnemer i bij de kredietver-

lenende bank aangeeft, u het door de bank ten opzichte van de

deposito's gehanteerde kaspercentage en I de verzameling van
deposant-kredietnemers. De totale winst is dus samengesteld uit

de directe winst, rEBi, en de indirecte winst rkMi(1-u), zijnde

de winst die de bank realiseert door het niet ten behoeve van

de handhaving van de liquiditeit benodigde gedeelte van de de-
posito's Mi(1-w), uit te zetten tegen de interestvoet rk. (1)

De winstvoet van het krediet aan de deposant-kredietnemer i
luidt:

(40) EL = rbP + rk(1-11)51
i                       1

De winst, P , van de bank op een krediet aan een niet-deposant
kredietnemer j bedraagt

-k
(41) P. = r B. j E J,

J           J

waarbij J de verzameling van niet-deposant-kredietnemers aan-

geeft. De bijbehorende winstvoet, 51 is:
]

(42)    2   =rk
]

De maximalisatie van de totale winst vergt de gelijkstelling

van de beide winstvoeten, hetgeen de volgende uitdrukking voor
prime-rate oplevert:

(43) rf   rk{i - ( -11) }
i

Mi

Op basis van (42) hebben we in de onderstaande figuur de prime-

rate-curve weergegeven.

(1) We komen hierna nog terug op de in (39) gegeven definitie
van de winst.
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Figuur 2.15.

De in figuur 2.15 weergegeven prime-rate-curve geeft het niveau

aan, dat de prime-rate dient te hebben opdat de winstvoet van

de kredieten aan deposanten -gegeven de krediet-depositoverhou-

ding- gelijk is aande winstvoet van de kredieten aan de niet-

deposanten. Indien  de  bank de prime-rate  op een bepaald niveau, bijv

r  = rf fixeert, wordt hiermede dus de maximale krediet-deposi-

'Bilmaxtoverhouding,  Mij , vastgelegd. Alle krediet-depositoratio's,

die kleiner zijn dan deze maximale verhouding zoals bijvoor-

beeld   
 

leveren  voor  de  bank een winstvoet  op die groter  is
i J

dan de winstvoet op kredieten aan niet-deposanten. We kunnen
dus stellen dat:
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P.           B.  < (Bilmax   -rk (1-11)
(4 4)    8    &   rk   voor    (Mi)    =    {M.j = i e I.

1 (rk_ bP)

De categorie deposant-kredietnemers kunnen we op basis van (44)

onderverdelen in een tweetal sub-categorieon, namelijk de mar-

ginale en de intra-marginale deposant-kredietnemers. De eerst-

genoemde subcategorie levert voor de bank een winstvoet op, die

gelijk is aan de winstvoet van kredieten aan niet-deposanten en
open-marktbeleggingen. Een marginale deposant-kredietnemer kan,

gegeven de prime-rate en de omvang van zijn deposito's, geen

additioneel krediet meer verkrijgen. Uitsluitend door het aan-
houden van meer deposito's kan deze kredietnemer een toename

van zijn krediet bewerkstelligen. De winstvoet, die de bank rea-

liseert op de kredieten aan de intra-marginale deposant-krediet-
-k

nemers is hoger dan de marktinterestvoet r . Deze kredietnemers

hebben bij de bestaande deposito-omvang hun maximale leencapa-

citeit nog niet volledig benut. De in figuur 2.15 weergegeven
kredietnemer i kan bij een deposito-omvang M  tegen de prime-
rate rE nog een additioneel krediet opnemen ten bedrage van

'1111 max  -   1>}, }MO .lM. 1
' 1'         1

Voordat we de betekenis van het voorgaande voor de verklaring

van de kredietrantsoenering aangeven, staan we eerst nog even

stil bij de winstdefinitie, zoals geformuleerd in relatie (39).

Mede op basis van (39) hebben we in figuur 2.15 de prime-rate-
D   -k

curve weergegeven. Volgens deze curve geldt dat rA <r. Dit

resultaat is het gevolg van het feit dat er bij de directe winst-

component van (39) geen rekening is gehouden met de opportuni-
teitskosten, welke voor de bank zijn verbonden aan de krediet-

verlening. (1) De impliciete gedachtengang, die aan (39) ten

grondslag ligt kan als volgt worden samengevat. Alvorens het

krediet wordt verleend aan kredietnemer i heeft de bank reeds
de beschikking over girale deposito's van deze kredietnemer ter

grootte van Mi. Deze deposito's kunnen voor een bedrag van

(1) Zie in dit verband J. Mason, op. cit., blz. 313-317.
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(1-W)Mi op de open vermogensmarkt worden belegd tegen de inte-
-krestvoet r . Ten behoeve van de kredietverlening aan krediet-

nemer i dient de bank een bedrag aan middelen aan te wenden ter

grootte van Bi. Hodgman veronderstelt nu impliciet dat aan deze

middelen geen kosten zijn verbonden. Aangezien de bank deze

middelen ook op de open vermogensmarkt kan beleggen, is het

duidelijk dat in dit verband r als opportuniteitskostenvoet
-k

dient te worden gehanteerd. De winst bedraagt derhalve

-k
(39a) pi = (rbP-rk)B  + r Mi (1-W) ie I,i

zodat we voor de prime-rate nu de volgende uitdrukking krijgen:

(43a) rf = 22k - Ek(1-M)i

Mi

We zien dat de prime-rate thans wel groter kan zijn dan rk.

Na deze kanttekening bij de omschrijving van de winst, vervol-
gen we onze uiteenzetting van de theorie van Hodgman. In fi-

guur 2.15 bleek dat bij de maximale kredietdepositoverhouding
rB. 1 max

lf

 M. J   ' kredietnemer i -gegeven de omvang van zijn deposito's-
1

geen uitbreiding van zijn krediet kan verkrijgen bij de inte-

restvoet  rE.  Naar de mening van Hodgman  zal er kredietrantsoe-
nering optreden, indien kredietnemer i bij de interestvoet rE

inderdaad meer krediet vraagt dan het aanbod van de bank con-

form de prime-rate bedraagt. Er bestaat volgens hem dan immers

een situatie, waarin "a borrower is refused additional credit

accomodation even though he is willing to pay the going market

rate or above". (1) Een dergelijke situatie kan volgens Hodgman
tijdens een periode van een sterke expansie van de kredietvraag

vooral optreden voor de niet-deposant-kredietnemers en de mar-

ginale deposant-kredietnemers. Ten gevolge van de kredietverle-

(1) D. Hodgman, The Deposit Relationship and Commercial Bank
Investment,Review of Economics and Statistics, augustus
1961, blz. 265.
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ning aan deze kredietnemers kan een bank in een situatie gera-

ken waarin ze "fully-loaned-up" is. Deze bank beschikt dan niet
meer over de overschotreserves welke kunnen dienen ter voor-

ziening in de vraag naar krediet van de intra-marginale deposant-

kredietnemers. In geval van een toename van de kredietvraag van

deze kredietnemers zal de desbetreffende bank deze vraag dan

niet kunnen honoreren, hetgeen vrijwel zeker tot gevolg zal heb-
ben dat deze zeer winstgevende clidnten de relatie met hun bank

zullen verbreken. Wanneer een bank een stijging van de krediet-

vraag van de intra-marginale kredietnemers verwacht, zal ze bij

haar beslissing inzake de eventuele kredietverlening aan de
niet-deposanten en de marginale kredietnemers de winst verbon-

den aan deze kredieten moeten afwegen tegen de verwachte winst-

derving, die voortvloeit uit de bedindiging van de relatie met
de intra-marginale kredietnemers. Volgens Hodgman zal deze af-

weging ten gunste van de intra-marginale kredietnemers geschie-
den. Deze kredietnemers krijgen een preferentidle behandeling

bij de kredietverlening.

Een voor de hand liggende vraag is in dit verband waarom de

niet-intra-marginale kredietnemers door het bieden van een vol-

doende hoge interestvoet een bank niet kunnen bewegen tot een

afweging ten nadele van de intra-marginale kredietnemers.
Hodgman merkt in dit verband het volgende op: "A bank can

scarcely charge a marginal prime borrower (or non-deposit bor-
rower) a sufficient interest premium to compensate for jeopar-

dizing these long-run benefits of continued good relations with

intra-marginal prime borrowers". (1) Hij betoogt dus dat de

niet-intra-marginale kredietnemers -in vergelijking met de

intra-marginale kredietnemers- bereid dienen te zijn om een

zeer hoge interestvoet te betalen. Deze hoge interestvoet zal

prohibitief zijn voor de niet-intra-marginale kredietnemers.

Er zijn blijkbaar zwaarwegende overwegingen aanwezig, die een

bank beletten om over te gaan tot de zeer grote verhoging van

de interestvoet, wanneer ze geen additionele kredieten meer

(1) D. Hodgman, The Deposit Relationship and Commercial Bank
Investment, blz. 265.
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wenst te verlenen aan de niet-intra-marginale kredietnemer. De

bank geeft er immers de voorkeur aan om -onder verwijzing naar

haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de "long-term deposit

customers"- de bij de bestaande interestvoet vigerende krediet-

vraag van de niet-intra-marginale kredietnemers niet te honore-
ren. Hodgman geeft een sociaal-psychologische verklaring  van
deze voorkeur van de banken, wanneer hij opmerkt: "In terms of

human relations involved a polite refusal of credit on these

grounds probably initiates a would-be borrower less than an

offer to lend at a prohibitive rate of interest". (1)

Wanneer we afsluitend terugzien op de theorie van Hodgman, zal

het duidelijk zijn dat deze analyse geen betrekking heeft op

de evenwichtsrantsoenering. Hodgman laat immers na aan te geven

op welke wijze de bank de optimale prime-rate fixeert, terwijl

daarnaast ook de vraag naar bankkrediet in de analyse ontbreekt.
Hodgman analyseert in feite de onevenwichtsrantsoenering, waar-

bij het nog van belang is om er op te wijzen dat ook in deze

analyse de vraag naar krediet niet expliciet in de beschouwing

wordt betrokken. Er zal enkel een positieve onevenwichtsrant-

soenering optreden, indien -gegeven de feitelijke interestvoet

r   en de omvang  van de deposito' s  Mi-  het  in deze constellatie

geldende maximale kredietaanbod geringer is dan de kredietvraag.

2.4.2. Cukierman

Een formele analyse van de betekenis van de bank-cliont relatie,

die de hierboven vermelde lacunes niet vertoont, is gegeven
door  Cukiermen.    ( 2) Deze auteur neemt als uitgangspunt  voor

(1) D.Hodgman, op. cit., blz. 151.

(2) A. Cukierman, The Horizontal Integration of the Banking
Firm, Credit Rationing and Monetary Policy, Review of Eco-
nomic Studies, februari 1978, blz. 165-178. Voor een ver-
gelijkbare studie zie E. Koskela, On Disequilibrium Effects
of Interest Rate Controls in a Monopolistic Banking System,
Scandinavian Journal of Economics, nr. 1., 1979, blz. 1-17.
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zijn studie de bank als multiproduct-onderneming. Hij sluit in

deze aan bij de opvatting van Marshall en Swanson, die in hun

handboek inzake het bankbedrijf opmerken: "Commercial banks
provide multiproduct (or multiservice) lines to customers. In

addition to deposit-holding services for demand and time depo-

sitors and credit-granting services for customers, business,
and government borrowers, a commercial banking f irm may  af ford
many other services, such as credit collections and information,

trust activities, safekeeping facilities, and so on". (1)

Cukierman vereenvoudigt zijn analyse door er vanuit te gaan dat

de bank naast haar kredietverlening nog don samengestelde bank-

dienst aanbiedt. Van cruciale betekenis is dat er bij de kre-

dietnemers een positieve relatie aanwezig wordt verondersteld

tussen de vraag naar deze samengestelde bankdienst, Did' en de

omvang van het verkregen krediet. Naarmate de kredietvraag van

een cliont in sterkere mate wordt gehonoreerd, zal deze cliont

dus een grotere vraag naar de samengestelde bankdient uitoefe-
nen. Mede op grond van deze veronderstelling kunnen we voor

kredietnemer i de volgende vraagfunctie naar de bankdienst for-
muleren

(44)  Did  = Did (Bi,w'),
(+) (-)

waarbij  ' de prijs van de bankdienst is; deze prijs wordt ge-
geven en constant verondersteld. Een centrale plaats bij de

verklaring van de kredietrantsoenering wordt nu door de kwanti-

tatieve verschillen, die er inzake de gevoeligheid van de vraag
naar  bankdienst met betrekking   tot 'de omvang  van het krediet,
tussen de diverse kredietnemers bestaan. We formaliseren deze

verschillen door het aanbrengen van de volgende rangorde:

3D 3D 3D

(45)  .3Bld(B)  >382fl(B)  > . . . > .a.Bnd(B)   FB,
1                2                          n

(1) R. Marshall en R. Swanson, The Monetary Process: Essentials
of Money and Banking, Boston, 1974, blz. 96.
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waarbij   n het aantal kredietnemers aangeeft. De kredietvraag
van kredietnemer i is identiek aan (30), welke luidde:

(30)  Bid  = Bid (rb)

Evenals in de vorige paragrafen veronderstellen we dat de oppor-
-ktuniteitskostenvoet van de kredietverlening, r , voor een indi-

viduele bank een exogene grootheid is. Verder gaan we er vanuit

dat de productie van de bankdienst geschiedt tegen constante

marginale kosten, zodat de nettowinst per eenheid bankdienst,

ir, gegeven en constant is. Aangezien het aanbod van de bank-

dienst per kredietnemer volkomen elastisch is, kunnen we verder

stellen dat Did = Dis = Di' i = 1,...,n. Cukierman analyseert

zowel de evenwichts- als de onevenwichtsrantsoenering. We be-

spreken eerst zijn theorie inzake de evenwichtsrantsoenering en

stellen in sub-paragraaf 2.4.2.2 de onevenwichtsrantsoenering
aan de orde.

2.4.2.1. De evenwichtsrantsoenering

Indien we ook thans weer abstraheren van het kredietrisico en

verder uitgaan van een uniforme debetinterestvoet, rb' luidt
de totale winst van de bank:

n n -k
(46) P=  E (rbBi+ADi) -  I  r B ii=1 i=1

Deze winst wordt door de bank gemaximaliseerd onder de neven-
voorwaarde

(47) ci E Bi - Bid(rb) 1 0,

zodat we de volgende Langrange-functie kunnen formuleren:

n                                   n                           n
-k

(48) L(Bi'rb) = (rb-r )  I  Bi +    I  Di +  I  Xi{Bid(rb)-Bi}·i=1 i=1 i=1

We veronderstellen gemakshalve per kredietnemer een positieve
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kredietomvang. De noodzakelijke Kuhn-Tuckervoorwaarden zijn
dan:

3D

C 4 9 a)      rb    +    Tr    · 51    -    rk_ A i)      =
0 i = 1,...,n

1

n        n    dB

(49b) C E  Bi +  I  Xi --2* 1) 1 0i=1 i=1       b

n  *   n    dB
(49c) rb( E B+I X   i d) =0i       i dri=1 i=1       b

(49d) {B  (r4) - B:} > 0 i = 1,...,nid b 1 -

(49e)  Ai{Bid (rb)  - B }  = 0 i = 1,...,n

(49f) Xi 1 0,

waarbij r  de optimale interestvoet en B  de optimale krediet-

omvang is. We veronderstellen dat wordt voldaan aan de voldoen-
de voorwaarden voor een maximum, hetgeen betekent dat de doel-
stellingsfunctie P(r,Bl'...'Bn) concaaf is en de nevenvoorwaar-

den  ci(rb) alle convex zijn, zodat geldt:

2      3 D. d c. d B
2                         2           2

(50) .1-  = 7T -'1 1- id
E ai < 0 en -r-- 2  >0  1= 1'...,n.

3Bi     3Bi dr drbb

Om te kunnen aantonen of de evenwichtsrantsoenering logisch mo-

gelijk is, formuleren we op basis van (49d) (49e) en (49f) de
volgende twee implicaties:

Ela)   {B* <  Bid (rb)}  +  (li  =  O)
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(5 lb)   (Ai  >  O)  +  {B   =  Bid (rb)}  .   (1)

In geval van evenwichtsrantsoenering ten aanzien van krediet-

nemer i, zal de Langrange-multiplicator ki een waarde van nul

hebben, terwijl een positieve waarde van Xi impliceert dat de

kredietvraag volledig wordt gehonoreerd. We dienen dus te on-

derzoeken onder welke omstandigheden xi nihil is. Van belang

is in dit verband de bepaling van de marginale winst bij de

kredietomvang die gelijk is aan de, bij de door de bank gefix-

eerde optimale interestvoet, bestaande kredietvraag:

3D.

(52)     a .'Bi=Bid(rb)  = rb  -  Fk  +  A  .55:'Bi=Bid (rb)    i  =  1,...,n.
1                                   1

De kredietrantsoenering ten aanzien van kredietnemer i is voor

de bank rationeel, indien de in (52) geformuleerde marginale

winst inzake deze kredietnemer negatief is. In dat geval kan de
bank immers de winst, die ze ten aanzien van kredietnemer i rea-

liseert verhogen, door een vermindering van de kredietverlening

aan deze kredietnemer. Voor het eventuele optreden van de kre-
3D.

dietrantsoenering is nu de grootte van . 5  van belang. Indien
1

deze parti&le afgeleide -die dus de intensiteit van de bank-
cliont relatie tot uitdrukking brengt- voldoende klein is, zal
er kredietrantsoenering ten aanzien van de desbetreffende kre-

dietnemer optreden. We zullen dit in eerste instantie toelich-

ten voor een situatie waarin alle kredietnemers identieke vraag-

functies hebben, zodat Bid(rb) = Bd(rb)  i = 1,...,n. Indien we
gemakshalve uitgaan van 2 kredietnemers, kunnen we het voorgaan-

de als volgt grafisch illustreren.

(1) Zie M. Intrilligator, Mathematical Optimization and Econo-
mic Theory, Englewood Cliffs, 1971, blz. 53. Opgemerkt zij
nog dat (Sla) en (5 lb) de mogelijkheid

(Ai=o) A {B  = Bid(rb) } niet uitsluiten.
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aP , *A
TEll rb=rb (a)

3P

11 - 381181-Bd(rb)---       \
1 \
i\\

0                          '                P                                >A \* \     B
Bl=Bd (rb)      8                                   1S 1¥

A
aP Ir =r* (b)
3 B'b  b2

B*=B (r*)2  s 2  b

'1                    Bd trb)0 s >
IA                                                              B
1

2

ap ,

382182=82 (rb)         -                 0\ 0
....¥

Figuur 2.16.

In de eerste plaats wijzen we er op dat OA in de bovenstaande
grafieken, de bij rb bestaande kredietvraag van de beide kre-
dietnemers aangeeft. In figuur 2.16 hebben we de invloed van de

(1) We zouden in figuur 2.16 nog een derde grafiek voor kre-
dietnemer 3 hebben kunnen weergeven, waarin de marginale
winstcurve de x-as precies in punt A snijdt. Deze grafiek
correspondeert met de in de vorige voetnoot vermelde mo-
gelijkheid. In figuur 2.16 hebben we verondersteld dat
3a p

--7>0  i= 1,2.
3 Bi
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in (45) gepostuleerde verschillen op de marginale winst van de

bank weergegeven. Ten overvloede zij nog gememoreerd dat
3 D, 8D

381(8) > 682(8) hetgeen impliceert dat de marginale winstcurve

voor kredietnemer 1, bij elke kredietomvang, hoger is gelegen

dan de marginale winstcurve voor kredietnemer 2. Zoals bekend,
geeft Lagrange-multiplicator de bijdrage aan de winst aan, die

voortvloeit uit een toename van de kredietvraag van de desbe-

treffende kredietnemer bij de optimale interestvoet. In figuur

2.16(a) hebben we de casus weergegeven, waarin voor kredietne-
mer 1 de gevoeligheid van de vraag naar de bankdienst met be-

trekking tot de kredietomvang zodanig groot is, dat de margina-
le  winst  in  punt A -aangevende de kredietvraag  Bd (rb) - positief

is. Ten aanzien van kredietnemer 1 geldt dus:

*- 1 Bl=Bd (rb)   =  A l  >  0
1

Additionele kredietverlening tot aan de omvang B;1 is dus voor

de bank winstgevend, doch niet realiseerbaar, omdat de margina-

le winstfunctie vanwege (47) enkel gedefinieerd is voor het
toegelaten gebied 0 1 Bl i Bd(rb). Op basis van (49a) kunnen we
dus stellen dat voor kredietnemer 1 in punt A geldt dat:

DD,

11 = {r;: + A.5.5. 'Bl=Bd(rb*) - rk  > 0

3 D2Bij kredietnemer 2 is
·382

zodanig klein dat de marginale winst

in punt A negatief is. Vanuit een oogpunt van winstmaximalisa-

tie is het dus voor de bank geboden om de kredietomvang te ver-

minderen tot het niveau 82. Een bij de optimale interestvoet
optredende stijging van de vraag zal de winst van de bank thans
ongewijzigd laten. Met betrekking tot kredietnemer 2 geldt dus:

0 = 12 > :P-182=Bd(rb) = rb - Fk + . . 22182=Bd(rb).0 2

3D
In punt A van figuur 2.16(b) is de marginale opbrengst, (rb + ·382)
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geringer dan de marginale kosten, rk. (1) Zoals gezegd vormt

deze constellatie de economische verklaring voor de evenwichts-
rantsoenering, die ten opzichte van kredietnemer 2 optreedt.

Duidelijk zal zijn dat de door Cukierman geintroduceerde posi-

tieve afhankelijkheid van de vraag naar de bankdienst van de

kredietomvang, van essentidel belang is voor de fundering van
de evenwichtsrantsoenering op basis van de bankcliont relatie.
Immers bij afwezigheid van deze afhankelijkheid krijgen we voor
Xi de volgende uitdrukking:

**   -k
Xi = (rb  - r ), i = 1,...,n

3D.**waarbij   r  de optimale interestvoet is, indien  881  =  0,1
i = 1,...,n. In geval van een positieve winst dient te gelden

**   -k
dat rb  >r.D e Lagrange-multiplicatoren zijn thans dus alle

positief, hetgeen impliceert dat er ten aanzien van geen enkele

kredietnemer sprake kan zijn van kredietrantsoenering.

Met betrekking tot de betekenis van de hierboven veronderstel-

de uniforme kredietvraagfunctie voor alle kredietnemers, kun-

nen we nog het volgende opmerken. Wanneer we weer gebruik maken

van figuur 2.16, kunnen we stellen dat de rantsoenering van

kredietnemer 2 uiteraard mede afhankelijk is van de veronder-

stelling dat deze kredietnemer eenzelfde kredietvraagfunctie

kent als kredietnemer 1. Indien we deze veronderstelling los-

laten, bestaat de mogelijkheid dat er ten aanzien van krediet-

nemer 2 geen rantsoenering plaatsvindt, omdat de bij de optima-

le interestvoet bestaande kredietvraag van deze kredietnemer
beneden het niveau  82 is gelegen.  Het is uiteraard ook mogelijk
dat kredietnemer 1 kredietrantsoenering ondervindt, omdat

Bid (r ) boven het niveau  Bl  ligt.

(1) De opbrengsten zijn hier gedefinieerd na aftrek van de kos-
ten van de productie van de samengestelde bankdienst.
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Van belang is nog er op te wijzen dat de bank in het model van

Cukierman een uniforme optimale interestvoet fixeert voor alle

kredietnemers. Indien de bank een perfecte discriminatie ten
aanzien van haar kredietnemers toepast, verdwijnt hierdoor de

mogelijkheid van de kredietrantsoenering. Het optimalisatie-

probleem van de bank luidt dan immers:

Max. pi = rbiBi + ADi - rkBi

o.v. ci(rbi) E Bi - Bid(rb) 1 0.

Op basis van de eerste orde voorwaarden voor een maximale winst,

kunnen we dan met betrekking tot de Lagrange-multiplicatoren
vaststellen dat

3D.

(5 3)     A i    =   rbi    -    rk    +    w   .53:
1

Aangezien tevens geldt dat:

3P. 3D.

Xi =  B:'Bi=Bid(rbi) = rbi - Ek + 1 381|Bi=Bi(rbi) ,
1 1

geldt dat Ai =0  i= 1,...,n. De kredietrantsoenering is voor

de bank niet rationeel, omdat voor elke kredietnemer geldt dat
bi j de kredietomvang  Bid (rb) de marginale winst niet negatief

is. We kunnen dus concluderen dat de door Cukierman geformu-
leerde bank-cli6nt relatie als zodanig geen voldoende voorwaar-

de vormt voor het mogelijke bestaan van de evenwichtsrantsoe-

nering. Evenals bij het kredietrisico, dient bij de bank-cliont

relatie in geval van monopolistische concurrentie op de markt
van bankkrediet, sprake te zijn van een imperfecte discrimina-

tie, opdat de kredietrantsoenering kan optreden. Hierbij kan

worden gedacht aan de indeling van de n kredietnemers in een
3D.

aantal klassen, waarbij de grootte van •58  als criterium geldt.

Wanneer de bank voor elke klasse een uniforme optimale interest-

voet vaststelt, kan het model van Cukierman voor elke klasse

worden toegepast.
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Tot  slot  van deze sub-paragraaf, besteden we nog enige aandacht

aan de camparatief-statische mutatie in de omvang van de even-

wichtsrantsoenering ten gevolge van een wijziging in een van

de exogene grootheden. We veronderstellen dat er in de uitgangs-

situatie ten aanzien van de eerste h kredietnemers geen sprake

is van kredietrantsoenering, terwijl dit bij de overige (n-h)

kredietnemers wel het geval is:

1. >0 i=l ,...,h    X. = 0  i= Ch+1),...,n1- 1

1 1                    1
1                  +                   h                     +                   n

niet-gerantsoeneerd gerantsoeneerd

Als eerste geval bespreken we een mutatie in de opportuniteits-
-k

kostenvoet, r . De mutatie in de evenwichtsrantsoenering ten
aanzien van kredietnemer i, die ten gevolge van een oneindig

-k
kleine stijging van r zal optreden, luidt:

dkr
d{Bid (rb) -B*}   dBid (rb) drb   dB*

(54) dFk   =      -k dr 32 -drk .
Ei =

dr b   d

drbIn deze uitdrukking is vooral  --6 van belang. We onderzoeken
dr-

(54) aan de hand van de volgende, door Cukierman, geformuleerde

stelling:

-kEen oneindig kleine stijging van r , zal leiden tot

n            h  dB
(a) Een stijging van rt, indien | E

 - 1   <   I   E-   dr-idl    ·i=h+1 i i=1   b

De kredietverlening aan elk van de niet-gerantsoeneer-

de kredietnemers zal verminderen.
(55)

h  dB
(b) Een daling van rb, indien   |I   t.-1 > |I  dridl .i=h+1 i i=1   b

De kredietverlening aan de kredietnemers, die de status
van "niet-gerantsoeneerd" behouden, zal toenemen.
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(c) Een daling van de kredietverlening aan de gerantsoe-

neerde kredietnemers als ook een afname van de totale

kredietverlening.
(55)

(d) Het niet verminderen van het aantal gerantsoeneerde

kredietnemers. Voorheen niet-gerantsoeneerde krediet-

nemers kunnen echter in een situatie geraken waarin

ze wel worden gerantsoeneerd. (1)

Indien een stijging van Fk leidt tot een daling van r , kan in-

zake de evenwichtsrantsoenering het volgende worden opgemerkt.

In de eerste plaats kunnen we stellen dat de omvang van de rant-

soenering ten aanzien van de initioel reeds gerantsoeneerde

kredietnemers zal toenemen. De oorzaak hiervan is tweeledig.

Aangezien er een daling van rb optreedt zal zich enerzijds een
toename van de vraag naar krediet manifesteren, terwijl ander-

zijds volgens (55) (c) de kredietverlening aan deze categorie
van kredietnemers daalt. Verder is het volgens (55) (d) mogelijk
dat initidel niet-gerantsoeneerde kredietnemers, ten gevolge
van de stijging van Fk met kredietrantsoenering zullen worden

drb
geconfronteerd. Indien geldt dat - 2 < 0, zal er voor deze ca-

dr

tegorie van kredietnemers namelijk een daling van de Langrange-

multiplicator Ai optreden. (2) Dit impliceert dat er voor de

(1) A. Cukierman, art. cit., blz. 171. Zie voor het bewijs van
(55) de Appendix hoofdstuk 2. We wijzen er nog op
dat -1-- de hellingshoek van de aanbodcurve ten aanzien van

i
kredietnemer i aangeeft. In (55) (a) en (b) wordt dus o.a.

-k
gesteld dat een oneindig kleine stijging van r zal leiden

tot een stijging (daling) van rb, indien de absolute waarde

van de sommatie van de hellingshoeken van de kredietaanbod-
curves van de initidel gerantsoeneerde kredietnemers klei-
ner (groter) is dan de absolute waarde van de sommatie van
de hellingshoeken van de kredietvraagcurves van de initidel
niet-gerantsoeneerde kredietnemers.

(2) Zie voor het bewijs ter zake de Appendix hoofdstuk 2.
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initidel niet-gerantsoeneerde kredietnemers, waarvoor in de

uitgangssituat e geldt dat Bjs(r ) = Bjd(r ) dn Aj = 0, door de
stijging van r  een situatie van kredietrantsoenering kan ont-
staan.

-k
Indien een stijging van r tevens resulteert in een stijging

van de optimale interestvoet, is het niet meer mogelijk om een-

duidige uitspraken te doen omtrent de mutatie in de omvang van

de kredietrantsoenering. De evenwichtsrantsoenering van de

initidel gerantsoeneerde kredietnemers kan thans zawel toene-

men, afnemen als ook onveranderd blijven. De oorzaak hiervan is
dat er volgens (55) (c) een daling optreedt van de kredietverle-

ning aan deze kredietnemers, doch dat de stijging van r  tevens
een afname van de kredietvraag induceert. De omvang van de rant-

soenering zal dus enkel toenemen, indien de kredietomvang in

sterkere mate daalt dan de kredietvraag. Volledigheidshalve kan

nog worden opgemerkt dat het ook in het geval van een stijging

van r  mogelijk is dat voorheen niet-gerantsoeneerde krediet-
-k

nemers door de stijging van r in een situatie van kredietrant-

soenering geraken. (1)

In de bovenstaande analyse is er sprake van een oneindig kleine
-k

stijging van r . In een dergelijk geval zullen, zoals we hier-

boven hebben gezien, initioel gerantsoeneerde kredietnemers ge-
rantsoeneerd blijven. Daarnaast is het mogelijk dat kredietne-

mers die in de uitgangssituatie niet worden gerantsoeneerd, ten
-k

gevolgen van de stijging van r  gerantsoeneerd raken. Indien nu

dr*
(1) In de Appendix hoofdstuk 2 zal blijken dat in geval -r  > 0,dr

dx· dx.
geldt  dat  -1  & 0. Indien  -2*  <  0,  zal  de bank kredietrant-

dEK < dr

soenering gaan toepassen ten aanzien van initidel gerant-

soeneerde kredietnemers, waarvoor in de uitgangssituatie

geldt dat Bis(rb) = Bid(rb) An ki = O'
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-zoals in de realiteit steeds het geval zal zijn- een restric-
tief monetair beleid resulteert in een meer dan oneindig kleine,
doch eindige, stijging van de opportuniteitskostenvoet, 8Fk,

zal de mutatie in de omvang van de evenwichtsrantsoenering be-

dragen:

Akr         ABdi. (rb)   Arb     ABiEi
-k  -    -k    -rE - --k
Ar Ar Ar Ar

Ook nu kunnen kredietnemers, die initioel niet worden gerant-
soeneerd, ten gevolge van de stijging van rk door kredietrant-

soenering worden getroffen. Het betreft thans echter niet nood-

zakelijkerwijze uitsluitend  kredietnemers, waarvoor in de uit-
gangssituatie geldt dat Bis (rb)  = Bid (rb)  dn X = 0. Het is nu

i

ook mogelijk dat kredietnemers waarvoor initidel geldt dat

A. > 0, in geval van een grote daling van de Lagrange-multi-1

plicator Xi met kredietrantsoenering zullen warden geconfron-

teerd. Tegelijkertijd dient te worden opgemerkt dat de aanvan-

kelijke rantsoenering van een kredietnemer ten gevolge van
stijging van rk kan worden beoindigd, indien er een voldoende

*
grote stijging van rb optreedt. (1)

Op eenzelfde wijze als hiervoor is geschiedt met betrekking tot
-k
r , kunnen we nagaan wat de invloed op de omvang van de even-

wichtsrantsoenering is van een autonome toename van de vraag

naar krediet. Gemakshalve veronderstellen we dat er bij alle

kredietnemers een even grote autonome stijging van de krediet-

vraag, dBd' optreedt; de vraagfunctie (30) herschrijven we als

volgt:

(1)  In de Appendix hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat Ai zal da-

drb                                        dAlen  indien -7117 < 0. Indien rb stijgt  is het teken van -4dr- dr
onbepaald, hetgeen betekent dat Xi ook kan stijgen. Bij de

verdere bespreking stelt Cukierman dat de opheffing van de
 dBidkredietrantsoenering waarschi jnli jker is

naarmate   ' drb
en lail groter zijn. Zie A. Cukierman, art. cit.,
blz. 174-175.
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(30 a)    Bid = Bid (rb)  + Bd

De mutatie die ten gevolge van een stijging van Bd zal optreden

in de evenwichtsrantsoenering ten aanzien van kredietnemer i

luidt dan als volgt:

dkr d[{B  (r )+B }-84]   dB, (r ) ar  dB:
Ei id  b   d(56)      =                 =  id b   b +1-  1 .

dBd            dBd             drb    3 Bd       dBd

dr* dB:
b

Aangezien kan worden afgeleid dat zowel - als   1 i>h posi-
dad     d     -d

tief is, kan er geen eenduidige uitspraak worden gedaan omtrent

de mutatie, die optreedt in de omvang van de evenwichtsrantsoe-
nering bij de initi el gerantsoeneerde kredietnemers. (1) Im-

mers een stijging van de autonome vraag naar krediet doet de

kredietverlening aan deze kredietnemers toenemen. Daarnaast

treedt er ten gevolge van de stijging van r  een daling van de
endogene kredietvraag op, hetgeen betekent dat de totale kre-

dietvraag niet noodzakelijk behoeft te stijgen, doch ook con-
stant kan blijven of afnemen. In geval van een stijging van de
kredietvraag, zal er enkel een toename van de evenwichtsrant-

soenering optreden, indien deze stijging de toename van de kre-

dietverlening overtref t. Verder kan worden opgemerkt   dat  een
stijging van Bd kan resulteren in een daling van de totale kre-
dietverlening. (2) Indien de totale kredietverlening inderdaad

afneemt, zal het een vermindering van de kredietverlening aan

de initidel niet-gerantsoeneerde kredietnemers betreffen, om-

dat de kredieten aan de in de uitgangssituatie gerantsoeneerde

*       dB (1)  Zie voor de afleiding van d E>O e n - >O,i>h d e
dBd        dBb

Appendix hoofdstuk 2.

(2) In de Appendix hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat

«   O voor I      1--1     t  Zidl .
dB i=h+1 i i=1   b

d
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kredietnemers toenemen. Wat de invloed van een stijging van de
autonome kredietvraag op A. betreft, kunnen we stellen dat
dX.

1

--1 S 0.(1) Dit betekent dat initiMel niet-gerantsoeneerde
dB

d
kredietnemers, waarvoor in de uitgangssituatie geldt dat

Bis(rb) = Bi-(rb) dn Ai = 0, door rantsoenering kunnen worden

getroffen, indien de toename van de autonome kredietvraag re-

sulteert in een daling van Xi. (2) Indien er sprake is van een

meer dan oneindige kleine, doch eindige, stijging van de auto-

nome kredietvraag, ABd' kunnen we bij het voorgaande analoge
kanttekeningen maken als bij de bespreking van Apk.

2.4.2.2. De onevenwichtsrantsoenering

Tot slot van deze paragraaf geven we een korte bespreking van

de analyse van de onevenwichtsrantsoenering op basis van het
model van Cukierman. Als eerste stellen we de situatie aan de

orde, waarin een stijging van de opportuniteitskostenvoet op-

treedt bij een vooralsnog constante feitelijke interestvoet.
Totale differentiatie van (49a) en (49c) levert successievelijk

OP:

dl. dB.

--- = ai -- - lendr dr

dBi             dB.

dxi Ai SIE - Ai --7iar Cir

-rIE =
=   ci      dr    {Bid(rb)-Bi}

zodat na gelijkstelling van deze beide uitdrukkingen resulteert

dA.
(1)  Zie voor de afleiding van --1 de Appendix hoofdstuk 2.

dBd
(2)  Volledigheidshalve zij nog op emerkt dat in geval van een

oneindig kleine stijging van Cs' alle initioel gerantsoe-

neerde kredietnemers, gerantsoeneerd blijven.
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dB.             ci        -F =  0          voor  i <h, omdat hier geldt  dat  ci=0
(57) -1 =                            -

dEK   a.c.+A. 1   11 1  1 -= 5--<0 voor i > h, omdat hier geldt dat li=0·
1

Op basis van (57) blijkt dat de kredietverlening aan de initi-
del niet-gerantsoeneerde kredietnemers constant blijft, terwijl

de in de uitgangssituatie gerantsoeneerde kredietnemers een da-

ling van de kredietverlening ondervinden. Met betrekking tot

deze laatstgenoemde categorie van kredietnemers geldt dus dat
de totale kredietrantsoenering zal toenemen. Het teken van de

onevenwichtsrantsoenering -positief dan wel negatief- is afhan-
*

dr
-kkelijk van het teken van --2 . Indien de stijging van r resul-

dr
teert in een stijging van r  zal er een positieve onevenwichts-

rantsoenering ontstaan. In geval van een daling van r , zal de
onevenwichtsrantsoenering daarentegen negatief zijn. Een stij-
ging van rk heeft dus geen eenduidige invloed op de omvang van

de onevenwichtsrantsoenering.

Ook indien de feitelijke interestvoet constant blijft is het
mogelijk dat een stijging van rk tot gevolg heeft dat ini€idel

niet-gerantsoeneerde kredietnemers met kredietrantsoenering
zullen worden geconfronteerd. We kunnen dit toelichten door (57)

dx.
te  substitueren  in -*, hetgeen oplevert:

dr

dA.       A.     r= -1  voor i<h
(58) -*

=- 1      J

dr aici+Xi  L=0  voor i>h.

Op basis van (58) kan worden geconcludeerd dat initidel niet-

gerantsoeneerde kredietnemers, waarvoor in de uitgangssituatie
geldt dat Xi < dfk, in een situatie van kredietrantsoenering

zullen geraken.

Met betrekking tot een stijging van de autonome vraag naar kre-

diet, zal het duidelijk zijn dat hierdoor geen uitbreiding van

de kredieten aan de initidel gerantsoeneerde kredietnemers zal
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optreden, indien er sprake is van een vooralsnog constante
feitelijke interestvoet. Totale differentiatie van (49a) en

(49e) levert -indien Bid = Bid(rb) + Bd- successievelijk op

dli     dBi- = a. - en
did    I dgd

dB.

Xi(1 - -=i)
dli          dBd
-

dB       cid

zodat we na gelijkstelling van deze beide uitdrukkingen ver-

krijgen

dB.     Xi    f =1  voor i < h
(59)--i = a.c.+A.  1

dB 1 1 1 6   =0    voor  i>h.
d

Blijkens (59) zal enkel de kredietverlening aan de in de uit-

gangssituatie niet-gerantsoeneerde kredietnemers toenemen en
wel met het bedrag van de stijging van de autonome kredietvraag.

Aangezien een stijging van de autonome kredietvraag zal leiden

tot een stijging van r , treedt er ten aanzien van de initidel
gerantsoeneerde kredietnemers een positieve onevenwichtsrant-

soenering op.

Tot slot kunnen we nog opmerken dat een stijging van de autono-

me vraag naar krediet er toe kan leiden dat initidel niet-ge-
rantsoeneerde kredietnemers in een situatie van kredietrantsoe-

nering geraken. Dit blijkt wanneer we (59) substitueren in
dk.
-1-, waarna resulteert

dBd

dx. aili F =a  <Ovoori<h
(60)--1   =                                                        1                                             _

a.c.+X.  1dB 1 1 1 =0 voor i > h.
d
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Op basis van (60) blijkt dat de zojuist genoemde categorie van
kredietnemers met kredietrantsoenering wordt geconfronteerd,

indien in de uitgangssituatie geldt dat Xi < -aidBd.

2.5. Kredietrantsoenering en de niet-interestvoorwaarden

In hoofdstuk 1 hebben we een drietal definities van de krediet-

rantsoenering besproken. We hebben ons aangesloten bij de door
Baltensperger geformuleerde definitie, volgens welke er sprake
is van kredietrantsoenering, indien er bij de bestaande prijs-

voorwaardenvector een vraagoverschot van krediet bestaat. (1)

De prijsvoorwaardenvector bevat naast de interestvoet nog een
aantal niet-interestprijsvoorwaarden. In dit hoofdstuk zijn

we er tot nu toe stilzwijgend vanuit gegaan, dat de interest

de prijs van krediet aangeeft. Wanneer we recht willen doen aan

de hierboven nog eens gememoreerde definitie, is het noodzake-

lijk om de niet-interestprijsvoorwaarden expliciet in de be-

schouwing te betrekken.

In de literatuur inzake de niet-interestvoorwaarden, neemt de

verklaring van de rationaliteit van deze voorwaarden als ele-

menten van het kredietcontract een belangrijke plaats in. (2)

In deze literatuur komt de verklaring van de kredietrantsoene-

ring als zodanig niet aan de orde. We beperken ons in deze pa-
ragraaf tot de analyse van de betekenis van de niet-interest-

(1) Bij de optimale prijsvoorwaardenvector is er sprake van
evenwichtsrantsoenering; indien de feitelijke prijsvoor-
waarden afwijken van de optimale voorwaarden zal er daar-
naast nog onevenwichtsrantsoenering bestaan.

(2) Zie bijv. R. Barro, The Loan Market, Collateral, and Rates
of Interest, Journal of Money, Credit and Banking, novem-
ber 1976, blz. 439-456, D. Benjamin, The Use of Collateral
to Enforce Debt Contracts, Economic Inquiry, juli 1978,
blz. 333-359, D. Hester, A Empiral Examination of a Com-
mercial Bank Loan Offer Function, in D. Hester en J. Tobin
(eds.), Studies of Portfolio Behavior, New York 1967, blz.
118-170.
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voorwaarden voor de problematiek van de kredietrantsoenering.
De centrale vraag is in dit verband of de kredietrantsoenering

nog kan optreden, indien de banken naast de interestvoet ook

nog een aantal niet-interestprijsvoorwaarden vaststellen. Deze

vraag wordt door enkele auteurs ontkennend beantwoord. (1) Ze

zijn van mening dat er in dat geval geen sprake kan zijn van

evenwichtsrantsoenering, omdat een bank haar kredietvoorwaarden

steeds op een zodanig niveau zal fixeren dat het vraagoverschot

van krediet nihil is. Ook het optreden van onevenwichtsrant-

soenering is niet mogelijk, omdat tenminste een der kredietvoor-

waarden perfect flexibel wordt geacht. Van belang is dat in de

onderhavige visie, de vraag naar krediet niet alleen negatief
afhankelijk is van de interestvoet, doch tevens van de niet-
interestprijsvoorwaarden.   Een ver zwaring  van deze voorwaarden
zal dus een reductie van de kredietvraag bewerkstelligen.

Harris onderscheidt met betrekking tot het variatiepatroon van

de niet-interestprijsvoorwaarden twee theorie&n, te weten de
"temporary theory" enerzijds en de "permanente theory" ander-
zijds. (2) Volgens de eerstcenoemde theorie is de interestvoet

op korte termijn imperfect flexibel, terwijl tenminste een van

de niet-interestprijsvoorwaarden perfect flexibel is. Indien

(1) C. Azzi en J. Cox, A Theory and Test of Credit Rationing,
Comment, American Economic Review, december 1976, blz.
911-917, J. Guttentag, art. cit., D. Harris, A Model of
Bank Loan Term Adjustment, Western Economic Journal, decem-
ber 1973, blz. 451-462, D. Luckett, Credit Standards and
Tight Money, Journal of Money, Credit and Banking, mei
1970, blz. 278-292, J. Ostas en F. Zahn, Interest and Non-
Interest Credit Rationing in the Mortgage Market, Journal
of Monetary Economics, april 1975, blz. 187-201.

(2) D. Harris, A Model of Bank Loan Term Adjustment, blz. 452.
In een ander artikel duidt Harris de "temporary theory"
resp. de "permanent theory" aan als de "opposite movement
theory"  resp. de "co-movement theory",   zie D. Harris,
Credit Rationing at Commercial Banks, Journal of Money,
Credit and Banking, mei 1974, blz. 229.
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er een vraagoverschot van krediet ontstaat, zal er dus uitslui-
tend een verzwaring van de niet-interestprijsvoorwaarde(n) op-

treden. Wanneer de bank na verloop van tijd overgaat tot een

verhoging van de interestvoet, zal de verzwaring van deze voor-

waarde(n) geleidelijk ongedaan worden gemaakt. De interestvoet

en  de  niet-interestprijsvoorwaarde (n) zullen  dus in tegengestel-
de richting varioren.   In de "permanent theory" wordt uitgegaan

van de perfecte flexibiliteit van alle kredietvoorwaarden. Zo-

dra er een vraagoverschot van krediet dreigt te ontstaan, zal

de bank terstond overgaan tot een simultane verzwaring van alle

kredietvoorwaarden. Wanneer we gemakshalve uitgaan van lineaire

vraag- en aanbodcurves als ook van de aanwezigheid van slechts

6dn niet-interestprijsvoorwaarde, nrb' kunnen we deze beide
theoriedn als volgt  graf isch illustreren:

(al)

rb
A BS{rb;r-k(1)}

BS{rb;rk(0)}
C          +-

4(1)    - -        -
*rl)(0) ---  -4--- - A

B
t-
-A

Bd{rb'nrb  (0) }

Bd{rb'nrb(1)}
)

BS,Bd
rb 'nrb "

(a2)

r (1) ------- ---- -----
rb(0) 'A 8,-C

B

nrb (1) '.

nrbCD)   -A--
- ---

C
>t

0

Figuur 2.17.(a)
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(hl)

A

rb                         Bs{rb,nrb*(1);rk(1)}

-                  Bs{rb'nrb*(0) ;rk(0) }+-

rb(1) - -                   B4(0)- --- - -
Bd{rb'nrb(0)}

Bd{rb'nrb(1)}
>BS,Bd4

rb'nrb (b2)

rb(1)1B
rb(O) L A

nrb(1)  &  B

nrb(0)  *  A
>L

Figuur 2.17.(b)

In  figuur 2.17(a) hebben  we de "temporary theory" weergegeven,
terwijl figuur 2.17(b) betrekking heeft op de "permanent theo-

ry". In beide figuren treedt er in de uitgangssituatie een
stijging van de opportuniteitskostenvoet op van rk(0) naar rk(1) .
In figuur 2.17(al) verschuift hierdoor de aanbodcurve naar
links. De interestvoet blijft vooralsnog gehandhaafd op het

initiole niveau rb(0), terwijl de niet-interestprijsvoorwaarde
door   de bank wordt ver zwaard   van   nrb(0)    tot  nrb(1). De daling
van de vraag naar krediet die hierdoor wordt veroorzaakt, komt

tot uitdrukking in de verschuiving van de vraagcurve naar links.

Na verloop van tijd zal de interestvoet gaan dalen, terwijl de

niet-interestvoorwaarde successievelijk op een minder stringent

niveau wordt gefixeerd. Dit in figuur 2.17(a2) weergegeven te-

gengesteld verloop van rb en nrb' correspondeert in figuur

2.17(al) met de beweging van punt B naar punt C. Deze beweging
vindt zijn oorzaak in het feit dat de daling van nrb naar het
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initidle niveau  nrb (0) ' de vraagcurve geleidelijk naar rechts
doet verschuiven, terug naar de oorspronkelijke vraagcurve van

krediet. Van belang is nog om er op te wijzen dat de niet-inte-

restprijsvoorwaarden in de "temporary theory" geen onderdeel

uitmaken van het optimalisatieproces van de bank. In de "per-
manent theory" is dit wel het geval. De stijging van de oppor-

tuniteitskostenvoet resulteert volgens deze theorie in een on-

middellijke aanpassing van zowel de feitelijke interestvoet als

de feitelijke niet-interestvoorwaarde aan de nieuwe optimale

waarden van rb en nrb. De in figuur 2.17 (bl) volgt er na de stij-
ging van rk dus terstond een beweging van punt A naar punt B.

Indien ten aanzien van alle elementen van de kredietvoorwaar-

denvector geldt dat er sprake is van een imperfecte flexibili-

teit, zou men kunnen spreken van een geamendeerde versie van

de "permanent theory". Volgens deze versie varieren rb en nrb

-evenals in de oorspronkelijke versie- gezamelijk in dezelfde

richting. Het verschil is gelegen in het feit dat rb en nrb
zich nu geleidelijk bewegen in de richting van hun nieuwe op-
timale niveau's. Hierdoor ontstsat er dus een verschil tussen

het optimale en het feitelijke niveau van de kredietvoorwaarden,
hetgeen tot gevolg heeft dat er -in geval van een stijging van

r  - een positieve onevenwichtsrantsoenering, krQ, zal optre-

den. Grafisch krijgen we dan het volgende beeld.

A      (cl)
rb BS{rb'nrb (1) ;rk (1) }

B S{r b'n r b(1) ;F k(1) }

Bs{rb'nrb*(0);Fk(0)}

rb<11       -
rb (1) =r b(0) - - - -    8-         -   -        A

4-
Bd{rb'nrb(0) }=Bd{rb'nrb(1) }
Bd{rb'nrb(1)}

BS,Bd

Figuur 2.17.(c)
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(c2)
rb,nrb

C
rb(11 - - - - - - - -        - -  -

rb (1)=rb* co) >r--B -
A

C*
nrb(1) -- -8------

nrb(1)=nr (01                          >

'
A

krl(1),            B >

A C ,t
0

Figuur 2.17 . (C)

Met betrekking tot de bovenstaande figuur vermelden we ten over-

vloede nog dat de beide kredietvoorwaarden, na de stijging van

rk, initidel constant blijven, zodat geldt rb(1) = rb(0) en
nrb (1) = nrb (0) . Ten gevolge van de stijging van rk verschuift
de kredietaanbodcurve van Bs tb'nrb*(0);rk(0)} naar
BS{rb'nrb(1) ;Fk(1) }. Hierdoor ontstaat er een positieve oneven-

wichtsrantsoenering, die in figuur 2.17(cl) AB bedraagt en in

figuur 2.17(c2) is aangegeven met kr (1). Na verloop van tijd
treedt er een stijging op van zowel rb als nrb. De kredietvraag-

curve verschuift hierdoor geleidelijk naar links in de richting
van de curve Bd{rb,nrb(1)}. De kredietaanbodcurve verschuift
geleidelijk naar rechts in  de richting van de curve

Bd{rb' nrb(1) ;rk(1) }. Naarmate rb en nrb zich bewegen naar hun

nieuwe optimale niveau r (1) respectievelijk nr (1), zal de
onevenwichtsrantsoenering een daling vertonen. Met betrekking
tot de onevenwichtsrantsoenering is de cruciale vraag uiteraard

of alle kredietvoorwaarden inderdaad imperfect flexibel zijn.

We kamen op deze problematiek in de volgende paragraaf terug,

wanneer we een bespreking geven van de verklaring van de inter-

temporele inflexibiliteit van de kredietvoorwaarden.
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In figuur 2.17 zijn we er van uitgegaan dat er in geen van de

drie besproken gevallen evenwichtsrantsoenering optreedt. Bij

het optimale niveau van de kredietvoorwaarden geldt steeds dat

het vraagoverschot van krediet nihil is. We stellen nu vervol-

gens de vraag aan de orde of de introductie van de niet-inte-
restprijsvoorwaarden de eliminering van de mogelijkheid van de

evenwichtsrantsoenering impliceert. We baseren ons hierbij op
een  analyse van Jaffee en Russell.(1) Vooraf maken  we, in navol-
ging Koskela, inzake de niet-interestprijsvoorwaarden een on-

derscheid tussen de onderhandelbare en de niet-onderhandelbare

niet-interestprijsvoorwaarden. Het onderscheid tussen deze bei-

de soorten van kredietvoorwaarden is naar de mening van Koskela

gelegen in het feit dat de eerstgenoemde voorwaarden "are those

elements of the non-interest price which are paid during the

period of the loan", terwijl de "non-negotiable loan terms...

are those elements of the non-interest price which are subject

to paymant prior to the extension of the loan, i.e. they are

properties  of the borrower " .   (2) De niet-onderhandelbare  voor-

waarden hebben dus betrekking op een hoedanigheid van de kre-
dietnemer. Als voorbeelden van deze voorwaarden kunnen worden

genoemd de bank-cli nt-relatie zoals deze in het verleden heeft

bestaan en de kredietwaardigheid van de kredietnemer. De onder-

(1) D. Jaffee en T. Russell, Simplification of credit rationing
theory, Mimeographed, 1974. Zie voor een vergelijkbare
studie E. Koskela, On Disequilibrium effects of interest
rate controls in a monopolistic banking system, blz. 3-7
en Koskela, On the Theory of Rationing Equilibria With
Special Reference to Credit Markets: A Survey, blz. 76-80.

(2) E. Koskela, op. cit., blz. 141. Een soortgelijk onderscheid
maakt Friedman, wanneer hij opmerkt dat "some elements of
the non-interest price are subject to 'paymant' contempo-
raneously with the period of the loan... while other ele-
ments... are subject to 'payment' prior to the extension
of the loan...", B. Friedman, art. cit., blz. 3. Zie ver-
der ook P. van Loo, On the Microeconomic Foundations of
Bank Behaviour in Macroeconomic Models, De Economist, vol.
128, nr. 4, blz. 480.
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handelbare voorwaarden betreffen het krediet als zodanig. Voor-

beelden van deze voorwaarden zijn de looptijd van het krediet

alsmede het aflossingsschema, Zoals we reeds hierboven vermeld-

den, oefenen de niet-interestprijsvoorwaarden, evenals de inte-

restvoet een negatieve invloed uit de vraag naar krediet. Voor
de onderhandelbare voorwaarden geldt deze negatieve relatie

over het gehele interval {0,-} van de desbetreffende voorwaarde.

Bij de niet-onderhandelbare voorwaarden behoeft dit niet het

geval te zijn, omdat hier een situatie kan ontstaan, waarin er

voor de kredietnemer niet langer sprake is van een bindende

voorwaarde. Onze bespreking van de betekenis van de niet-inte-

restprijsvoorwaarden voor de existentie van de evenwichtsrant-
soenering heeft in eerste instantie betrekking op de onderhan-

delbare voorwaarden.

We kunnen in dit geval een drietal gevallen onderscheiden. In-

dien we gemakshalve uitgaan van slechts 66n niet-interestprijs-

voorwaarde, kunnen we in de eerste plaats het geval onderschei-

den, waarin de bank voor elke kredietnemer zowel een optimale

interestvoet als een optimale niet-interestprijsvoorwaarde fix-

eert. In een dergelijke situatie past de bank een perfecte dis-

criminatie met betrekking tot alle kredietvoorwaarden toe en

luidt de optimale prijsvector dus: (rbi , nrbi)·i)·
In paragraaf

2.3 -waarin de niet-interestprijsvoorwaarde nog geen expliciete

rol speelt- is reeds gebleken dat er in geval van perfecte dis-

criminatie met betrekking tot de interestvoet geen evenwichts-
rantsoenering kan bestaan. Deze conclusie blijft gehandhaafd

indien er perfecte discriminatie plaatsvindt ten aanzien van
alle kredietvoorwaarden. (1)

(1) Als voorbeeld van een analyse waarin de bank een Derfecte
discriminatie toepast inzake alle kredietvoon,aarden kan
de studie van Harris worden genoemd. Deze auteur veronder-
stelt dat "banks are constrained profit maximizers - maxi-
mizing profit while maintaining a level of soundness com-
mensurate with policy requirements". Zie R. Harris, A mo-
del of Bank Loan Term Adjustment, blz. 457.
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In de tweede plaats is het mogelijk dat de bank imperfecte dis-

criminatie toepast met betrekking tot de beide kredietvoorwaar-

den, zodat de optimale prijsvector in dit geval luidt:

(rb , nrb). Jaffee en Russel hebben aangetoond dat de evenwichts-

rantsoenering in dit geval kan bestaan. Deze auteurs beogen  de

algemene micro-economische voorwaarden voor het bestaan van de

evenwichtsrantsoenering te formuleren in geval van monopolis-
tische prijszetting door de bank. Ze formuleren in dit verband

een tweetal proposities. Volgens de eerste propositie kan even-

wichtsrantsoenering enkel optreden, indien de marginale kosten

de interestvoet overtreffen bij een kredietomvang ter grootte

van de vraag naar krediet. De tweede propositie houdt in dat

een dergelijke situatie ten aanzien van een individuele kre-

dietnemer alleen optreden in geval van imperfecte discriminatie

met betrekking tot alle kredietvoorwaarden en er bovendien spra-

ke is van een separeerbare kostenfunctie. Indien de kostenfunc-

ties inzake de kredietverlening aan de diverse individuele kre-
dietnemers onderling niet van elkaar verschillen, is er sprake
van een niet-separeerbare kostenfunctie. De kredieten aan de

afzonderlijke kredietnemers kunnen in dit geval worden opgevat

als homogene goederen. De kosten van de bank zijn dan, naast de

niet-interestprijsvoorwaarde, uitsluitend afhankelijk van de

totale omvang van de kredieten. De verdeling van de kredieten

over de diverse kredietnemers heeft geen invloed op de totale

kosten. Dit laatste is wel het geval indien er sprake is van

een separeerbare kostenfunctie. De individuele kostenfuncties

zijn in dat geval per kredietnemer verschillend, hetgeen impli-

ceert dat de totale kosten thans tevens afhankelijk zijn van de

verdeling van de totale kredietomvang over de kredietnemers.
Indien we de separeerbare kostenfunctie in de additief separeer-

bare vorm weergeven, kan het verschil tussen de beide soorten

kostenfuncties als volgt worden weergegeven:

Separeerbare K(Bl'o.='Bn'nrb) = Kl(Bl'nrb) + ,o+ Kn(Bn,nrb)kostenfunctie:

Niet-separeerbare K(Bl'...'Bn'nrb) = K(Bl + .o+ Bn'nrb)'
kostenfunctie:



- 151 --

Duidelijk zal zijn dat in geval van een niet-separeerbare kos-
3 K 3B 3 K 3B BK BBtenfunctie geldt dat: 55 381 = BiT '582 =  . . .  =  Sis .SBn , waarbij

B =  I  Bi. (1) Bij een separeerbare kostenfunctie is de gelijk-
i=1

heid van deze partiole afgeleiden uiteraard niet aanwezig.

Indien de bank ten opzichte van de n kredietnemers een uniforme

interestvoet,   r ' als  ook een uniforme niet-interestvoorwaarde,
nrb'vaststelt, luidt het optimalisatieprobleem van de bank in

geval  van een separeerbare kostenf unctie:

n
Max P=  I  {rbBi-Ki(Bi'nrb) i=1

(61)

o.v.  Bi  - Bid (rb'nrb)  1 0

We kunnen in dit geval, waarin er dus sprake is van een algehe-

le afwezigheid van enige discriminatie, de volgende Lagrange-
functie formuleren:

n n
(62)  L(Bi'rb'nrb)  = E {r Bi-Ki (Bi'nr }+  I  li<Bid(rb,nrb)-Bi}i=1 i=1

We veronderstellen dat r  > 0, nrb > 0 en
B. > 0  i=1,...,n,b                   1

De eerste-orde voorwaarden luiden dan:

3 K.

(63a) (r* - -1 -  A. )  = 0 i = 1,...,nb      3B.         11

(63b)   I  B* + E  Xi Pd = Oi=1 I+1      b

n 3 K.  n  3B
(63c)  -  I   -1- +   I    A.  _id =  O

i=1 b   i=1       b3nr 1 3 nr

(1)     Daar  28 =1, geldt  dat  SK iL =  iK
3 Bi                 3 B 3 Bi   3B
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(63d)  {Bid(rb,nrb) - B*} 1 0

(63e)  li {Bid(rb,nrb) - B*} = 0

(63f)  li , 0. (1)

Op basis van (63a) geldt dat:

3K.

(63ai) A. =r* - - -11         b       aB.1

Zoals bekend impliceert de aanwezigheid van de evenwichtsrant-

soenering ten opzichte van kredietnemer i dat k. = 0. Een der-1

gelijke situatie zal optreden indien geldt:

3K.

0 - Ai , 3  'Bi=Bid(rb,nrb) = rb - .F 'Bi=Bid(rb,nrb)
i                                1

We zien dat in geval van evenwichtsrantsoenering de interestvoet

lager is dan de marginale kosten bij een kredietomvang ter groot-
te  van de kredietvraag.   Door een vermindering  van de krediet-

verlening aan de desbetreffende kredietnemer, kan de bank dus
de winst doen toenemen.

Indien de kostenfunctie niet-separeerbaar is, kan de evenwichts-

rantsoenering niet optreden. In dat geval luidt (63a) namelijk:

*   3K
rb - BB·- Ai = O,

(1) We veronders tellen  dat de doelstellingsfunctie concaaf   is

en de nevenvoorwaarden ci E Bi - Bid(rb'nrb) allen convex
zijn.
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zodat Ai = rb -   i=l,...,n. (1) Alle Langrange-multiplicato-

ren zijn dus identiek. We kunnen aantonen dat thans geldt dat
* > aK. Indien we bedenken datrb - 3B-

n                   3B

.*-'Bi=Bid(rb,nrb)   [ I {Bi + (rb - . ) arifi}l'Bi=Bid(rb,nrb)=0,b                    i=1                   b

is duidelijk dat, bij een positieve kredietomvang, de optimale

interestvoet groter is dan de marginale kosten. Immers indien
*   3K

zou gelden dat r  < ·88, zou  I;'Bi=Bid positief zijn, hetgeen

impliceert dat de bank de interestvoet zou moeten verhogen.

In de derde plaats is het mogelijk dat de bank een uniforme in-

terestvoet fixeert, doch met betrekking tot de niet-interest-

prijsvoorwaarde een perfecte discriminatie toepast. In dat ge-

val kan er -ook indien er sprake is van een separeerbare kosten-

functie- geen evenwichtsrantsoenering optreden. Immers relatie
(63c) luidt thans

3 Ki
3Bid

3 nrbi bi+  i 3 nr = 0,

zodat

3Ki
3 nr

X= ( ) > 0,
bi

i    BBid
3 nrbi

hetgeen de evenwichtsrantsoenering uitsluit.

Tot slot van deze paragraaf geven we nog een korte bespreking

(1) De Lagrange-functie luidt nu:

n n
L(Bi,rb'nrb) = .E rbBi-K(B,nrb) +  I Xi{Bid(rb'nrb)-Bi}

1=1 i=1
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van de niet-onderhandelbare niet-interestprijsvoorwaarden. (1)
We zullen aantonen dat de evenwichtsrantsoenering ook mogelijk

is, indien de bank een perfecte discriminatie inzake nrb toe-
past. De evenwichtsrantsoenering zal optreden indien de door

de bank gefixeerde niet-interestprijsvoorwaarde niet bindend
3B

idis voor de desbetreffende kredietnemer zodat = 0. Dit zal
3 nrbi

het geval zijn indien het door de bank gefixeerde niveau van

nrb lager is dan het nrb-niveau van de kredietnemer. We kunnen

vaststellen dat in dat geval geldt dat

3K.

a Pr     B.=Bid(14,nrbi)  = - an  'Bi=Bid (r ,nrbi)  >  0,bi 1 bi

terwijl
n 3K 3B

 S-'Bi=Bid(<,nrb*i)= E [{Bi+6<- 3Bi)3rid l'Bi=Bid(rb*,nrb*i) = 0.b i=1 i   b

Wanneer we de laatste uitdrukking bezien, blijkt dat de condi-

tie voor het optreden van de evenwichtsrantsoenering, te weten
3K.

rb < 33·:'Bi=Bid(rb,nrbi) · weer logisch mogelijk is.
1

2.6 Recente ontwikkelingen

In deze paragraaf bespreken we een tweetal recente ontwikkelin-

gen inzake de verklaring van de kredietrantsoenering. In de

eerste plaats gaan we in op de betekenis van de onvolledige in-

formatie bij de banken en de daaruit voortvloeiende informatie-

kosten. In sub-paragraaf 2.6.2 stellen we de recente toepassing

van de kontracttheorie op de problematiek van de kredietrant-
soenering aan de orde.

2.6.1. De informatiekosten

In de voorgaande paragrafen hebben we een aantal theorie n in-

(1) Voor een uitgebreidere bespreking verwijzen we naar
E. Koskela op. cit., § V. 6.2.
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zake de verklaring  van de kredietrantsoenering besproken.  Wat
betreft de evenwichtsrantsoenering kunnen we het volgende con-

cluderen. In geval van monopolistische concurrentie bleek de

imperfecte discriminatie met betrekking tot de prijsvoorwaarden
een noodzakelijke voorwaarde voor de existentie van de evenwichts-

rantsoenering. Bij volledige mededinging vormde de heterogeni-

teit van de kredieten een belangrijk verklarende factor van de

evenwichtsrantsoenering. Verder hebben we geconstateerd dat

voor het optreden van de onevenwichtsrantsoenering de imperfecte

flexibiliteit van de prijsvoorwaarden noodzakelijk is. De on-

volledige informatie, die zo karakteristiek is voor het bancaire

kredietbedrijf, is nu van belang voor de drie zojuist genoemde

factoren. Hieronder bespreken we achtereenvolgens de betekenis

van de informatiekosten voor de problematiek van de evenwichts-

en de onevenwichtsrantsoenering.

2.6.1.1 De evenwichtsrantsoenering

Met betrekking tot de imperfecte discriminatie grijpen we in

eerste instantie terug naar de in paragraaf 2.3 weergegeven
visie van Jaffee. We hebben daar vermeld dat naar mening van

deze auteur, vanwege de "considerations of goodwill and social

mores", de banken zich genoodzaakt voelen om af te zien van de

perfecte discriminatie. De bancaire kredietmarkt wordt in deze

visie blijkbaar gekenmerkt door het feit dat de banken het op

sociaal-psychologische gronden uitermate bezwaarlijk achten om

een sterk gedifferentieerd interestpatroon -met zeer uiteenlo-

pende interestvoeten voor de afzonderlijke kredietnemers- te

rechtvaardigen. De aan een dergelijk interestpatroon verbonden

"sociale" kosten zijn blijkbaar dermate hoog dat de banken hun
kredietnemers slechts in een beperkt aantal klassen indelen,

waarbij dan per klasse een optimale interestvoet wordt vastge-
steld. Baltensperger maakt nu ten aanzien van deze "sociale"

kosten als basis van de verklaring van de evenwichtsrantsoene-

ring, een tweetal kritische kanttekeningen. (1) In de eerste

(1) E. Baltensperger, Credit Rationing, blz. 176.
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plaats stelt hij dat de "sociale" kosten ten aanzien van de

niet-interestprijsvoorwaarden in veel mindere mate actueel zijn

dan bij de interestvoet. Dit impliceert dat een bank de krediet-

rantsoenering, die zou optreden ten gevolge van de imperfecte

discriminatie inzake de interestvoet, zonder noemenswaardige
"sociale" kosten kan voorkomen  door de perfecte discriminatie

met betrekking tot de niet-interestprijsvoorwaarden. Verder ves-

tigt Baltensperger de aandacht op het exogene karakter van de

"sociale" kosten als verklaring van de evenwichtsrantsoenering.

We gaan hier niet zo ver dat we stellen dat de door Jaffee ge-

noemde factoren niet van belang zouden zijn voor de wijze van
prijszetting.

In de recente literatuur worden evenwel ook economische facto-

ren genoemd ter verklaring van het imperfect discriminerend ge-

drag van de banken. In deze literatuur -die bekend staat als

de zogenaamde "New Microeconomics"- worden de implicaties van

de aanwezigheid van onvolledige informatie geanalyseerd. (1)
Deze nieuwe micro-economie pooqt een verklaring te geven van de
onevenwichtsprijzen. Dit zijn prijzen waarbij de markt niet
wordt geruimd. De oorzaak van dergelijke onevenwichtsprijzen is
gelegen in de aanwezigheid van onzekerheid. De onzekerheid -of
beter gezegd risico- kan worden verminderd door het inwinnen

van informatie. Analoog aan de traditionele productiefunctie,

zou men in dit geval kunnen spreken van een informatiefunctie.

Deze functie kent als input de productiefactoren die in het in-

formatieproces worden aangewend en als output de omvang van de
verkregen informatie, resulterende in een reductie van het ri-

(1) Zie b.v. D. Laidler, Introduction to Microeconomics,
Oxford, 1974, hoofdstuk 23, D. Laidler, Geld und die
makrookonomische Theorie der Inflation, Tiibingen, 1975,
blz. 9-13.
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sico. (1) Een dergelijk informatieproces brengt dus, anders

dan het Walrassiaanse tatonnementproces, vanwege de aanwending

van schaarse productiefactoren, positieve kosten met zich mee.

Dit betekent dat er een optimaal informatieniveau kan worden
bepaald. De omvang van de informatie zal optimaal zijn, indien

de marginale opbrengst van de additionele informatie gelijk is

aan de marginale kosten, die aan de extra informatie zijn ver-
bonden. De inzichten van de nieuwe micro-economie hebben voor-

al ingang gevonden bij de analyse van de arbeidsmarkt en de

goederenmarkt. (2) Recentelijk heeft met name Milde gewezen op
de betekenis van de informatiekosten voor de markt van bankkre-

diet. (3) Deze auteur benadrukt dat de bancaire kredietmarkt

op grond van de aanwezigheid van de positieve informatiekosten

fundamenteel afwijkt van andere financiole markten, zoals bij-

voorbeeld de effectenmarkt. "Die Bedeutung, welche die Informa-
tionskosten fur die Analyse des Kreditmarktes haben", zo stelt

Milde, "folgt aus der Tatsache, dass die Gew hrung eines

Darlehens nichts anderes ist als der Kauf einer sehr ungewissen
Forderung. Die Qualitat dieses Aktivum hangt von der Bonitat

des Kreditnehmers ab und ist grundverschieden von der QualitRt

der im Bankenportefeuille gehaltenen Wertpapiere privater oder

staatlicher emittenten. Allein die Tatsche, dass die Wertpapiere
auf dem zentralisierten Markt der Borse gehandelt werden, ga-

rantiert wegen der Publizitdtspflicht und wegen der staatlichen
Borsenaufgesicht fur die einwandfreie Bonitat auch privater

(1) Voor de toepassing van de informatiefunctie op de bancaire
kredietsector kunnen we verwijzen naar de volgende litera-
tuur, D. Aigner en C. Sprenkle, A simple model of lending
behavior, Journal of Finance, maart 1978, blz. 151-166,
D. Miskin, The Credit Rationing Artifact in the Light of
an Extended Price Rationing Theory, American Economist,
Fall 1964, blz. 4-10, E. Baltensperger, Costs of Banking
Activities: Interactions between Risk and Operating Costs,
Journal of Money, Credit and Banking, augustus 1972, blz.
593-611 en H. Milde, Kreditrisico und Informationsaktivit t
im Bankbetrieb, Zeitschrif t filr Wirtschafts- und Social-
wissenschaften, 1976, nr. 2, blz. 127-142.

(2) Zie b.v. J. Hey, Uncertainty in Microeconomics, Oxford,
1974 en F. Phelps et. al, Microeconomic Foundations of
Employment and Inflation Theory, 1970.

(3)    H. Milde, Informationskosten, Anpassungskosten  und d:b Theorie
des Kreditmarktes, Kredit und Kapital, nr. 4, 1974,blz.495-496.
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Emittenten und erfordert daher nur minimale Informationskosten.

Im Darlehensgesch ft mussen dagegen vor einem jeden Kredit-

engagement die Kreditsachbearbeiter de Geschaftsbanken sehr

detaillierte Informationen Gber Kreditnachfragen sammeln sowie

auswerten, und auch nach der Kreditgewahrung ist der Krediet-
nemer systematisch zu ilberwachen". (1)

Een duidelijk economische verklaring van de imperfecte discri-
minatie in het bancaire kredietbedrijf is gebaseerd op de in-
formatiekosten, die voortvloeien uit het kredietonderzoek dat

een bank, voorafgaande aan een eventuele kredietverlening,

pleegt te verrichten. Het kredietonderzoek heeft betrekking op

de algemene kredietwaardigheid van de kredietnemers als ook op

het specifieke investeringsproject waarvoor het krediet is be-
stemd. De "screening" van een kredietnemer zal uiteraard per-
fecter zijn, naarmate het kredietonderzoek langduriger en inten-
siever wordt verricht.  De  in het bankbedri j f optredende imverfecte

discriminatie. waarbij de kredietnemers worden inaedeeld in een

beperkt aantal klassen, kan nu worden verklaard op grond van de

hoge kosten die zijn verbonden aan de perfecte discriminatie.

De informatiekosten die verbonden zijn aan een kredietonder-

zoek dat moet resulteren in de vaststelling van specifieke kre-

dietvoorwaarden voor elke afzonderlijke kredietnemer zijn der-

mate hoog, dat de bank volstaat met een globaal kredietonder-
zoek. Deze globale onderzoeken brengen minder kosten met zich

mee en beogen een kredietnemer in te delen in een van de door

de bank ingestelde (risico-) klassen. De bank fixeert bij deze

kredietpolitiek niet voor elke afzonderlijke kredietnemer de

optimale kredietvoorwaarden, doch doet dit slechts voor elke
klasse van kredietnemers.

Koskela heeft met betrekking tot het bancaire informatieproces
een onderscheid gemaakt tussen de "nieuwe" en de "oude" kre-

dietnemers (2) Bij de "oude" kredietnemers is er in het verle-

(1) Ibid., blz. 495-496.

(2) E. Koskela, op. cit., blz. 112-114.
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den sprake geweest van een duurzame bank-clidnt-relatie; bij de

"nieuwe" kredietnemers is dat niet het geval. De informatiekos-

ten ten aanzein van de "nieuwe" kredietnemers zijn naar de me-
ning van Koskela veel hoger dan de informatiekosten die optre-

den bij  de "oude" kredietnemers. De oorzaak hiervan is gelegen
in het feit dat de bank zich bij de "oude" kredietnemers op
grond van de bank-cliont-relatie in de loop van de tijd een

duidelijk beeld heeft kunnen vormen van de kredietwaardigheid
van de desbetreffende kredietnemer. Het informatieproces zal
zich bij deze kredietnemers dus hoofdzakelijk toespitsen op de

bepaling van het risico, verbonden aan het specifieke investe-
ringsproject. Bij de "nieuwe" kredietnemers dient de bank een
tweeledige beslissing te nemen. In de eerste plaats zal de bank

zich moeten afvragen of en in welke mate ze informatie zal in-

winnen omtrent de kredietwaardigheid van de nieuwe kredietnemer

alsook de kwaliteit van het specifieke investeringsproject.

Daarnaast zal de bank -evenals bij de "oude" kredietnemers- op
basis van de beschikbare informatie een beslissing dienen te

nemen inzake de omvang van de kredietverlening aan de "nieuwe"

kredietnemer. Op basis van dit onderscheid tussen de "oude" en
de "nieuwe" kredietnemers, stelt Koskela  dat de kostenfunctie

van de bank in belangrijke mate separeerbaar van aard is.

De betekenis van de onvolledige informatie wordt ook benadrukt

in de analyse waarin de kredietrantsoenering wordt verklaard
vanuit het gezichtspunt van de principes van de "adverse selec-

tion" en "moral hazard". (1) Deze principes zijn vooral rele-

vant voor de markt van verzekeringscontracten. (2) Ze vinden

(1) Zie D. Jaffee en T. Russel, Imperfect Information, Uncer-
tainty and Credit Rationing, Quarterly Journal of Econo-
mics, november 1976, blz. 651-666 en J. Stiglitz en A.Weiss,
Credit Rationing in Markets with Imperfect Information,
American Economic Review, juni 1981, blz. 393-409.

(2) Zie voor een uitgebreide bespreking b.v. H. Gravelle en
R. Rees, Microeconomics, Londen, 1981, hoofdstuk 20,
P. Layard en A. Walters, Microeconomic Theory, New York,
1978, par. 13-3, H. Varian, Microeconomic Analyses, blz.
240-241 en J. McCall, Probablistic Microeconomics, The
Bell Journal of Economics and Management. Fall 1971, blz.
419-423.



- 160 -

hun oorzaak in de asymetrische informatie, die op deze markt be-
staat.  In de regel is de verzekerde nameli jk beter op de hoogte En

de omvang van het te verzekeren risico dan de verzekeringsmaat-
Schappij. Dit risico is op de eerste plaats uiteraard afhanke-

lijk van een aantal objectieve factoren, waarmee dan bedoeld
worden de factoren die niet kunnnen worden beinvloed door de
verzekerde. Daarnaast is het risico veelal ook afhankelijk van

handelingen van de verzekerde. In geval van bijvoorbeeld een
brandschadeverzekering is het immers denkbaar dat de verzekerde

na het afsluiten van de verzekering minder maatregelen ter ver-

koming van brandpreventie neemt, dan zonder de aanwezigheid
van hot verzekeringscontract het geval zou zijn. Duidelijk zal
zijn dat door een dergelijk gedrag van de verzekerde, het ri-

sico voor de verzekeringsmaatschappij ongunstig wordt beInvloed.
Indien het verschil in gedrag van de diverse verzekerden zou

kunnen worden geidentificeerd, zou de verzekeringsmaatschappij

hiermee bij de vaststelling van de hoogte van de premie reke-

ning kunnen houden. Er zou dan sprake kunnen zijn van perfecte

discriminatie. In feite zal een dergelijke perfecte discrimi-

natie evenwel niet mogelijk blijken ten zijn, omdat de vereis-

te identificatie niet of slechts tegen hoge kosten kan worden
gerealiseerd. Niettegenstaande het feit dat er tussen de di-

verse verzekerden duidelijke verschi]len bestaan inzake de kans
dat de schade daadwerkelijk optreedt, zal de verzekeringsmaat-

schappij haar clionten toch een uniforme premie in rekening

brengen. (1) Deze premie zal hoger zijn dan de premie, die bij

perfecte discriminatie zou gelden voor subjecten met een lage

schadekans en lager dan de premie die zou gelden voor de sub-

jecten met een hoge schadekans. Dit kan tot gevolg hebben dat
de subjecten met een lage schadekans van de verzekering zullen

afzien. Indien de verzekeringsmaatschappij zich hierdoor genood-

zaakt ziet de premie te verhogen, kan er vervolgens een verdere

uittreding van subjecten met een lage schadekans optreden. Dit

(1) Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat het uiteraard niet
om de objectieve risicoverschillen tussen de verzekerden
gaat, doch om de verschillen die voortvloeien uit het ge-
drag van de verzekerden.
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proces, dat in de literatuur wordt aangeduid met "adverse se-

lection", kan voortduren  tot dat enkel nog subjecten  met  een

hoge schadekans, alsook subjecten met een lage schadekans en

een grote risico-afkeer, verzekerd zullen zijn. (1)

De problematiek van de "adverse selection" kan ook van toepas-

sing zijn op andere markten. Akerlof heeft vanuit de bovenstaan-

de optiek de markt van gebruikte auto's geanalyseerd. (2) Ook

op deze markt is sprake van asymmetrische informatie. De ver-

koper van een gebruikte auto is in het algemeen beter op de

hoogte van de kwaliteit van de desbetreffende auto dan de poten-
ti6le koper. Wanneer nu, zoals Akerlof veronderstelt, de kopers

een goede gebruikte auto niet kunnen onderscheiden van een

slechte gebruikte auto, zal er op de markt van tweedehands au-

to's geen afzonderlijke prijs voor goede en slechte auto's tot

stand komen, doch zal er voor alle kwaliteiten slechts &gn

prijs worden genoteerd. (3) Tengevolge van deze uniforme prijs

bestaat er bij de bezitters van gebruikte auto's de neiging om

enkel de slechte auto's op de markt aan te bieden. Het is zelfs
denkbaar dat de markt van tweedehands auto's zal ophouden te

bestaan. Indien de kopers wel geinformeerd zijn omtrent de ge-
middelde kwaliteit van de verhandelde auto's, zal de vraag

naar gebruikte auto's niet enkel negatief afhankelijk zijn van

de prijs doch ook van de kans op de aankoop van een slechte

auto. Wanneer er bij een gegeven prijs een aanbodoverschot be-

staat zal hierdoor uiteraard de prijs gaan dalen. De verminde-

ring van het aanbod die hiervan het gevolg is, zal de gemiddel-

(1) Een verzekeringsmaatschappij kan op meerdere wijzen het
hoofd bieden aan het proces van "adverse selection". Als
voorbeelden kunnen worden genoemd de kortingen op de premie
in geval van geen of slechts geringe schade gedurende een
bepaalde periode alsook het eigen risico voor de verzekerde.

(2) G. Akerlof, The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty,
and the Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics,
augustus, 1970, blz. 488-500.

(3) In feite heeft een potentiole koper veelal wel de mogelijk-
heid om beter geinformeerd te worden omtrent de kwaliteit
van een gebruikte auto, indien hij de auto kan laten keuren
door een onafhankelijke instantie. Tegen een bepaalde ver-
goeding verkrijgt de potenti&le koper zodoende een signaal
omtrent de kwaliteit van de auto's.
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de kwaliteit van de verhandelde auto's ongunstig beInvloeden.

De eigenaren van de betere auto's zullen in de prijsdaling im-
mers een aanleiding zien om hun auto's niet meer aan te bieden.

Door de daling van de gemiddelde kwaliteit stijgt voor een po-
tentiole koper de kans op de aankoop van een slechte auto.

Naast de daling van het aanbod kan er dus tevens een afname

van de vraag optreden. De mogelijkheid bestaat dus dat er geen

marktevenwicht tot stand komt. In een dergelijke situatie is

enkel al het feit dat men een gebruikte auto aanbiedt, voor de

potenti6le kopers een voldoende aanwijzing dat het een slechte

auto betreft. (1) Het door Akerlof geanalyseerde mechanisme
wordt wel aangeduid als het "lemon"-principe. (2) Dit principe
heeft dus betrekking op markten, waarop sprake is van asymme-

trische informatie. Op dergelijke markten, waar bijvoorbeeld

de koper de kwaliteit van de goederen niet kent, is er bij de
verkopers een prikkel aanwezig om goederen met een slechte kwa-

liteit aan te bieden, omdat er slechts een uniforme prijs be-

staat. Hierdoor bestaat de tendens tot een vermindering van de
gemiddelde kwaliteit van de verhandelde goederen. Er is dus

een sterke avereenkomst tussen het "lemon"-principe en de Wet
van Gresham. Vandaar dat Varian  in dit verband opmerkt:   "Just
as bad money drives out good money, the lemons will drive the

good cars out of the used car market. In this case, the market
system serves as a 'self-selection' mechanism - the fact that

one offers a used car for sale is sufficient evidence that it

is a lemon". (3) Van belang is nog er op te wijzen dat het

"lemon"-principe impliceert dat de prijs naast de allocatie-

(1) Indien de tweedehands auto's worden verkocht door b.v.
dealers, die een garantie geven op hun auto's zal deze de-
generatie van de markt van gebruikte auto's uiteraard niet
optreden. De verkoper geeft dan middels de garantie een
signaal omtrent de kwaliteit van de auto.

(2) De   term " lemon"   is een Amerikaanse   term  voor "s lechte   auto".

(3) H. Varian, op. cit., blz. 233.
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functie, ook nog de functie van informatieverschaffing omtrent
de kwaliteit van de verhandelde goederen vervult.

Zoals hierboven reeds werd vermeld, zijn de principes van de

"adverse selection" en "moral hazard" recentelijk ook toegepast

op  de bancaire kredietmarkt.   Op deze markt  is   in de onderhavige
visie ook sprake van asymmetrische informatie, omdat de kre-

dietnemer in het algemeen beter geinformeerd is omtrent het
kredietrisico dan de kredietverlenende bank. Het betreft hier

niet zo zeer het objectieve risico van het te financieren pro-

ject, doch veeleer de ex-post bereidheid van de kredietnemer
tot het nakomen van zijn contractuele betalingsverplichtingen.

Jaf fee en Russell maken   in dit verband een onderscheid tussen

"eerlijke" kredietnemers enerzijds en "oneerlijke" kredietne-

mers anderzijds. (1) De eerstgenoemde groep van kredietnemers

sluiten uitsluitend kredietcontracten, waarvan ze verwachten

dat ze aan de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen

kunnen voldoen en in feite ook steeds voldoen. De "oneerlijke"

kredietnemers besluiten steeds tot wanbetaling, wanneer de aan

het niet nakomen van het contract verbonden kosten geringer

zijn dan de omvang van de contractuele betalingsverolichting. (2)
De bank is ex-ante -dit wil zeggen voor de tot standkoming van
het kredietcontract- niet in staat om de "eerlijke" kredietne-

mers te onderscheiden  van de "oneerlijke" kredietnemers.   Voor

de verklaring van de evenwichtsrantsoenering is het nu van be-

lang te onderkennen dat de gemiddelde risicograad van de door
de bank verleende kredieten mede afhankelijk is van het niveau

van de kredietvoorwaarden. We kunnen dit toelichten door uit

te gaan van een vraagoverschot van krediet. Dit vraagoverschot

(1) D. Jaffee en T. Russell, Imperfect Information, Uncertainty,
and Credit Rationing, blz. 651-652.

(2) In een nadere omschrijving van de beide categorieon wordt
opgemerkt: "It is more precise to describe our honest in-
dividuals as 'pathologically' honest, since they refuse
to default even when there are incentives to do so, and
to describe our dishonest individuals as 'potentially'
dishonest, since there are many cases where they reveal
only honest behavior", ibid., blz. 652.
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kan uiteraard worden geMlimineerd door een verzwaring van de
kredietvoorwaarden. Deze verzwaring zal evenwel tot gevolg heb-

ben dat er een "adverse selection"-effect optreedt. De krediet-

nemers met een lage risicograad zullen de stringentere krediet-

voorwaarden in het algemeen niet wensen te accepteren, omdat

ze niet bereid zijn om de kredietnemers met een hoge risico-
graad te subsididren. De kredietnemers met een hoge risicograad

zullen wel bereid zijn om de zwaardere kredietvoorwaarden te

accepteren. Een verzwaring van de kredietvoorwaarden heeft dus

tot gevolg dat de gemiddelde risicograad van de verleende kre-
dieten toeneemt. Vandaar dat de bank het niveau van de krediet-

voorwaarden, dat een kredietnemer bereis is te accepteren, be-
schouwt als een indicator van het aan het desbetreffende kre-

diet verbonden kredietrisico. Kredietnemers met een hoge risi-

cograad zullen -teneinde hun vraag naar krediet zo volledig
mogelijk gehonoreerd te zien- zich immers bereid verklaren om

de stringentere voorwaarden te accepteren, omdat ze de waar-

schijnlijkheid dat ze daadwerkelijk zullen moeten voldoen aan

deze voorwaarden relatief gering achten. Aangezien de bank veel-

al geen rechtstreekse controle kan uitoefenen op het gedrag van

de kredietnemer, zal ze de kredietvoorwaarden zodanig wensen te

bepalen dat de kredietnemers hierdoor worden gestimuleerd tot
een gedrag dat in haar belang is. Een dergelijk gedrag kan de

bank bevorderen door in plaats van een verzwaring van de kre-

dietvoorwaarden de rantsoenering van het krediet toe te passen.

Naast het zojuist besproken "adverse selection"-effect, noemen

Stiglitz en Weiss nog een tweede effect dat de evenwichtsrant-
soenering kan funderen. Deze auteurs doelen hierbij op het feit

dat een verzwaring van de kredietvoorwaarden,  de kredietnemer

kan aanzetten tot het kiezen van projecten met een hogere ri-

sicograad. (1) De hierdoor opgetreden toename van de gemiddelde

risicograad van de verleende kredieten is nu dus niet het ge-

volg van een wijziging in de samenstelling van de verzameling

(1) Ze duiden dit tweede effect aan als het "incentive effect",
zie J. Stiglitz en A. Weiss, art. cit., blz. 393.



- 165 -

der kredietnemers doch in een toename van de risicograad van

de gefinancierde projecten.

2.6.1.2. De onevenwichtsrantsoenering

De  informatie - alsmede de aanpassingskosten worden  in de  lite-
ratuur ook genoemd als verklaring van de inter-temporele in-
flexibiliteit van de prijs van bankkrediet. In het kader van
de nieuwe micro-economische theorie van de inflatie en de werk-

loosheid merkt Visser inzake de prijsflexibiliteit op: "Fluctua-

ties in vraag- en aanbodomstandigheden behoeven niet onmiddel-
lijk tot prijsfluctuaties aanleiding te geven om de gevraagde

en de aangeboden hoeveelheden op elkaar af te stemmen... Daar-

door wordt bespaard op informatie en aanpassingskosten... Een

zekere prijsstarheid treedt op, zodat de informatie over de
prijzen niet snel veroudert". (1) Een eerste aanzet tot een

dergelijke analyse is recentelijk ook geformuleerd inzake de

op de bancaire kredietmarkt optredende inflexibiliteit van de
kredietvoorwaarden. De informatiekosten die in dit verband van

belang zijn, hebben vooral betrekking op de voorspelbaarheid
van de kredietvoorwaarden voor de kredietnemers. Indien een

bank in geval van stochastische mutaties in de kredietvraag,

een onmiddellijke en volledige aanpassing van de feitelijke kre-

dietvoorwaarden aan de nieuwe optimale kredietvoorwaarden wenst
te handhaven, impliceert een dergelijke prijspolitiek dat de

kredietvoorwaarden een volstrekt erratisch verloop zullen ver-

tonen. De kredietvoorwaarden zijn voor de kredietnemer dan een
stochastische variabele. Onvoorziene mutaties in de kredietvoor-

waarden doen de informatiekosten voor de kredietnemers toenemen.

Indien er sprake is van een slechts in geringe mate voorspel-

baar verloop van de kredietvoorwaarden, ontstaat hierdoor vol-
gens Milde "einen Strom 'vagabundierender ' Kredietnachfrager...

die von Kredietgeber zu Kredietgeber ziehen, um Informationen
uber   die   Hohe   der in jedem speziellen   Fall zu erwar tenden   Kre-

(1) H. Visser, Monetaire Theorie, Leiden, 1973, blz. 232.
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dietzinsen zu sammeln". (1) De hogere informatiekosten voor de

kredietnemers hebben dus betrekking op de toename van de zoek-

kosten. Bij de banken zullen de informatiekosten ook stijgen.

De oorzaak hiervan is gelegen in de toename van het aantal
"nieuwe" kredietnemers    per bank, tengevolge   van het hogere    ver -
loop onder de kredietnemers. Een grotere flexibiliteit van de

kredietvoorwaarden bij de banken zal dus, tengevolge van de
hierdoor optredende hogere mobiliteit van de kredietnemers, een

toename van de informatiekosten teweegbrengen. Deze toename van

de informatiekosten bij de banken kan worden voorkomen door de
stabilisatie van de kredietvoorwaarden. Een toename van de

vraag naar krediet, zal dan niet onmiddellijk gevolgd worden

door een aanpassing van de kredietvoorwaarden, hetgeen zijn

weerslag zal vinden in het optreden van onevenwichtsrantsoene-

ring. Naarmate de informatiekosten hoger zijn, zullen de kre-

dietvoorwaarden stabieler zijn en de onevenwichtsrantsoenering

daardoor groter. De informatiekosten kunnen bijvoorbeeld toe-

nemen tengevolge van een stijging van de beloningsvoeten van

de productiefactoren, die bij het kredietonderzoek worden in-

geschakeld. Naast de informatiekosten vormen ook de aanpassings-

kosten een verklaring voor de onvolledige flexibiliteit van de

kredietvoorwaarden. In dit verband kan worden gedacht aan de

kosten die zijn verbonden aan het wijzigen van de advertentie-

campagnes en vooral aan de kosten, die voortvloeien uit het in-

formeren van het personeel van de kredietafdeling van een bank

omtrent de frequent muterende kredietvoorwaarden. Koskela heeft

een formele analyse gegeven van de implicaties van de aanwezig-

heid van positieve aanpassingskosten voor de mate van prijs-

flexibiliteit op de bancaire kredietmarkt. (2) Deze analyse is

in sterke mate gebaseerd op een model dat Barro heeft geformu-

leerd voor de goederenmarkt. (3) De kern van de analyse van

(1) H. Milde, art. cit., blz. 501.

(2) E. Koskela, op. cit., blz. 152-170.

(3) R. Barro, A Theory of Monopolistic Price Adjustment, The
Review of Economic Studies, januari 1972, blz. 152-170.
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Barro is gelegen in de gedachte dat een aanpassing van de fei-
telijke prijs aan de optimale prijs aanpassingskosten met zich

meebrengt, terwijl het nalaten van een dergelijke prijsaanpas-
sing ook kosten veroorzaakt, in de vorm van winstderving. Deze

winstderving duiden we aan als "onevenwichtskosten". We geven

hieronder een korte beschrijving van de analyse van Koskela.

De gehanteerde vraagfunctie naar bankkrediet luidt:

Bd = ao - al rb - a2 nrb + u,

waarbij de additieve term u een stochastisch element is. Koskela

veronderstelt dat de interestvoet rb constaht is. Dit betekent
dat de stochastische mutaties in de vraag naar bankkrediet uit-
sluitend aanleiding geven tot aanpassing van de niet-interest-

prijsvoorwaarde. Duidelijk zal zijn dat een wijziging van het

element u een mutatie in de optimale waarde van de niet-inte-

restprijsvoorwaarde met zich meebrengt. De "onevenwichtskosten"

hebben nu betrekking op de winstderving die optreedt, doordat

de bank het feitelijke niveau van de niet-interestprijsvoor-

waarde niet onmiddellijk aanpast aan het nieuwe optimale niveau.

Zoals gezegd zijn er aan de aanpassing van de niet-interest-

prijsvoorwaarde aanpassingskosten verbonden. In dit verband
wordt verondersteld dat de stochastische variabele u wordt ge-
genereerd door een symmetrische random walk. Deze random walk

vertrekt vanuit een startwaarde ter grootte van u = 0. Verder

wordt verondersteld dat per constant tijdsinterval t het sto-

chastische vraagelement met een eenheid muteert. In de onder-

staande figuur hebben we een mogelijk tijdspatroon van u weer-

gegeven.
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Figuur 2.18

In figuur 2.18 hebben we met de symbolen uP en uv een plafond-

en een vloerwaarde van u aangegeven. Koskela veronderstelt na-

melijk dat de kredietverlenende bank inzake haar prijspolitiek

een zogenaamde (S,s)-politiek volgt. (1) Een dergelijke poli-

(1) De symbolen (S,s) geven hierbij de plafond-resp. de vloer-
waarden van de stochastische variabele aan. Scarf heeft de
optimaliteit van de (S,s)-politiek in het kader van de pro-
blematiek van de optimale voorraadpolitiek aangetoond; zie
H. Scarf, The optimality of "S,s" policies in the dynamic
inventory problem, in Arrow - Karlin - Suppes   (eds.),  Ma-
thematical Methods in Social Sciences, Stanford, 1959,
hoofdstuk 13. Bij de voorraadproblematiek is er ten aanzien
van het stochastisch· proces sprake van "6dn-richtingsver-
keer"; de optimale voorraadpolitiek behelst de keuze van
een constante vloerwaarde en een constante aanpassing van
de voorraden, zodat steeds wanneer de resterende voorraad
de vloerwaarde bereikt, de voorraad met een constante hoe-
veelheid wordt aangevuld. Bij de problematiek van de prijs-
aanpassing is er ten aanzien van het stochastisch proces
sprake van "twee-richtingsverkeer".
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tiek impliceert dat de bank eerst tot een aanpassing van de

niet-interestprijsvoorwaarde zal overgaan, indien u de waarden
+   bereikt. Zolang geldt dat |u|<|G|, zal de bank de niet-in-
terestprijsvoorwaarde niet aanpassen. Op tijdstip T zal de bank

dus overgaan tot een verzwaring van nrb. Koskela veronderstelt

ten aanzien van de aanpassingskosten dat elke aanpassing van

nrb -zowel in opwaartse als in neerwaartse richting- een gege-

ven en constant kostenbedrag met zich meebrengt. Duidelijk zal

zijn dat het niveau van het plafond en de vloer, namelijk u,
van cruciale betekenis is voor de mate van flexibiliteit van

de niet-interestprijsvoorwaarde. De bank zal het optimale ni-

veau van de uiterste waarden van u nu zodanig bepalen, dat de
totale verwachte kosten -bestaande uit de som van de "oneven-

wichtskosten" en de aanpassingskosten- minimaal zijn. Aange-

toond kan worden dat de optimale waarde van u positief afhan-

kelijk is van de aanpassingskosten. Naarmate de aanpassings-

kosten hoger zijn, zal de niet-interestprijsvoorwaarde dus een

grotere inflexibiliteit kennen, hetgeen impliceert dat de on-
evenwichtsrantsoenering ce teris paribus omvangrijker zal zijn.

2.6.2. De contracttheorie

In een tweetal recente studies wordt de imperfecte flexibili-
teit van de interestvoet verklaard op basis van de zogenaamde

optimale contracttheorie. (1) We geven in deze sub-paragraaf
een beknopte bespreking van de betekenis van deze theorie voor

de problematiek van de kredietrantsoenering.

(1) Zie E. Koskela, op. cit., blz. 175-182 en J. Fried en
P. Howitt, Credit Rationing and Implicit Cintract Theory,
Journal of Money, Credit and Banking, augustus 1980, blz.
471-487. De contracttheorie is in de literatuur vooral
ontwikkeld voor de arbeidsmarkt en de goederenmarkt, zie
b.v. J. Sijben, Rationele Verwachtingen en de Monetaire
Politiek, Leiden, 1979, par. 6.5.
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Kort geformuleerd kan worden gesteld dat de imperfecte flexi-

biliteit van de prijs van bankkrediet in de onderhavige theo-

rie wordt opgevat als de resultante van een impliciet overeen-
gekomen "risk-sharing" tussen de bank en de kredietnemer. Om

de ratio van deze impliciete contracten te kunnen aangeven,

dienen we de situatie van een perfecte prijsflexibiliteit te

vergelijken met de situatie waarin er sprake is van een imper-

fecte flexibiliteit. Duidelijk zal zijn dat er in de eerstge-
noemde situatie voor de kredietnemers een grotere onzekerheid
zal  bestaan ten aanzien  van   het   ver loop  van de kredietvoorwaar-
den. Van belang is nu dat er ten aanzien van het risico gedrag
inzake het verloop van de kredietvoorwaarden een verschil aan-

wezig wordt geacht tussen de kredietnemers enerzijds en de kre-

dietverlenende bank anderzijds. Bij de banken -die veelal gro-
tere economische eenheden vormen en door middel van de diversi-

ficatie van hun activa en passiva het risico kunnen spreiden-

wordt een grotere mogelijkheid en bereidheid tot het dragen van

het onderhavige risico verondersteld dan bij de kredietnemers.
In de analyses van Koskela en van Fried en Howitt vertonen de

banken een risico-neutraal gedrag, terwijl de kredietnemers

risicomijders zijn. De risico mijdende kredietnemers geven vol-
gens de contracttheorie de voorkeur aan stabiele -beter gezegd
voorspelbare- kredietvoorwaarden. De risico neutrale banken

zijn bereid om de kredietnemers gedeeltelijk te vrijwaren van

het risico dat voortvloeit uit de perfect flexibele krediet-

voorwaarden. De banken vragen als compensatie voor de overname

van dit risico van de kredietnemer een -in vergelijking met de

situatie van een perfecte prijsflexibiliteit- gemiddeld hogere
prijs van bankkrediet. We zouden dus kunnen stellen dat er in
de onderhavige visie sprake is van een impliciet contract. Het

voordeel van de kredietnemers bestaat uit de geringere onzeker-

heid inzake het verloop van de kredietvoorwaarden; het voordeel

van de bank bestaat uit de gemiddeld hogere prijs van bankkre-
diet.

In de analyse van Fried en Howitt wordt de contracttheorie ge-

combineerd met een aantal elementen uit de theorie van de bank-
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clignt-relatie. Deze auteurs maken namelijk een onderscheid
tussen  de  "oude"  en de "nieuwe" kredietnemers  van  een  bank.

Zoals we reeds eerder in dit hoofdstuk hebben opgemerkt, zijn
de informatiekosten ten aanzien van de "nieuwe" kredietnemers

voor de bank veel hoger dan de informatiekosten ten aanzien
van de "oude" kredietnemers. Het onderscheid tussen deze beide

categorieon impliceert dat er voor de "oude" kredietnemers

"switching costs" zijn verbonden aan de beslissing om over te

gaan naar een andere bank. Een dergelijke stap brengt voor de

desbetreffende kredietnemer immers met zich mee dat hij de sta-
tus van "oude" kredietnemer zal verliezen. Fried en Howitt to-

nen nu aan dat bij afwezigheid van de "switching costs" -met

andere woorden bij afwezigheid van het onderscheid tussen de

"oude" en de "nieuwe" kredietnemers- de prijs van bankkrediet

perfect flexibel zal zijn, hetgeen betekent dat er geen kre-

dietrantsoenering zal optreden.

Naar onze mening kleven er aan de beide studies op basis van

de contracttheorie twee bezwaren. In de eerste plaats hebben

deze analyses enkel betrekking op de verklaring van de imper-
fecte flexibiliteit van de bancaire interestvoet. De niet-inte-

restprijsvoorwaarden als zodanig blijven in de formale analyses

buiten beschouwing. In de tweede plaats heeft het risico voor

de kredietnemers in de hierboven besproken versies van de con-
tracttheorie alleen betrekking op de mate van stabiliteit van

de prijs van bankkrediet. Een grotere inflexibiliteit van de

prijs brengt evenwel -zoals met name Fried en Howitt aantonen-

een grotere mogelijkheid van de kredietrantsoenering met zich

mee. Het risico dat voortvloeit uit de grotere onzekerheid in-

zake de beschikbaarheid van het bankkrediet blijft ons inziens

ten onrechte buiten beschouwing.

2.7. Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we de problematiek van de kredietrant-

soenering geanalyseerd op het niveau van de individuele krediet-



- 172 -

nemer en de kredietverlenende bank. We hebben hierbij een on-

derscheid gemaakt tussen de evenwichts- en de onevenwichtsrant-

soenering.

De evenwichtsrantsoenering is de rantsoenering die optreedt in

een constellatie, waarin de feitelijke prijs van bankkrediet

gelijk is aan de optimale prijs van bankkrediet. De optimale

prijs, is de prijs waarbij de winst van de bank maximaal is.

Aan de hand van de bespreking van de theoriedn die een verkla-
ring beogen te geven van de evenwichtsrantsoenering hebben we

kunnen constateren dat bij de marktvorm van de monopolistische

concurrentie, de oorzaak van de rantsoenering is gelegen in de

imperfecte discriminatie ten aanzien van de kredietnemers. Van

belang is om te benadrukken dat de imperfecte discriminatie
dient te gelden ten aanzien van alle elementen van de prijs-

vector van bankkrediet. Het kredietrisico en de bank-cli6nt-

relatie vormen als zodanig geen afdoende verklaring van de

evenwichtsrantsoenering. De betekenis van het kredietrisico en
de bank-clidnt-relatie is gelegen in het feit dat deze ver-

schijnselen verschillen tussen de diverse kredietnemers met

zich meebrengen. De hierdoor optredende heterogeniteit van de

kredietnemers doet de mogelijkheid van de imperfecte discrimi-
natie ontstaan. Indien er sprake is van volstrekt homogene

kredieten, is de imperfecte discriminatie immers logisch uit-
gesloten.

De onevenwichtsrantsoenering is de rantsoenering die optreedt

in een situatie, waarin de feitelijke prijs van bankkrediet af-
wijkt van de optimale prijs. De onevenwichtsrantsoenering vindt

dus   zijn   oor zaak   in de imperfecte flexibiliteit  van de prijs
van bankkrediet. Deze inflexibiliteit dient betrekking te heb-

ben op alle elementen van de prijsvector.

In de oudere studies op het terrein van de kredietrantsoenering

wordt de imperfecte discriminatie vooral toegeschreven aan so-

ciaal-psychologische factoren. De imperfecte prijsflexibiliteit

wordt hoofdzakelijk verklaard op basis van institutionele fac-
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toren, zoals bijvoorbeeld de koppeling van de bancaire interest-
voet aan het offici le disconto van de Centrale Bank. In de re-

cente studies omtrent de kredietrantsoenering wordt het onder-

zoek inzake de economische fundering van de imperfecte discri-

minatie en de imperfecte prijsflexibiliteit ter hand genomen.

Een centrale rol in deze studies spelen de hoge informatiekos-

ten in het bancaire kredietbedrijf. Met betrekking tot de even-

wichtsrantsoenering wordt gewezen op de hoge informatiekosten

die zijn verbonden aan het kredietonderzoek van de bank. Deze

kosten worden beschouwd als de oorzaak van de imperfecte dis-

criminatie, waarbij de kredietnemers worden ingedeeld in een

beperkt aantal klassen. Per klasse stelt de bank uniforme kre-

dietvoorwaarden vast. De informatie- en aanpassingskosten wor-

den ook gehanteerd ter verklaring van de imperfecte flexibili-

teit van de prijs van bankkrediet. Een perfecte flexibiliteit

zal, tengevolge van de hierdoor optredende hogere mobiliteit

van de kredietnemers, resulteren in een toename van de infor-

matiekosten van de bank. Verder zijn aan frequent optredende

prijsaanpassingen ook aanpassingskosten verbonden. Tegenover

deze kosten, staan de kosten die voortvloeien uit het ongewij-

zigd laten van de prijs van bankkrediet. Deze  "onevenwichts-

kosten" betreffen de door de bank gederfde winst. Uit de mini-
malisatie van de totale verwachte kosten resulteert een opti-

male aanpassingssnelheid van de prijs van bankkrediet. Naarmate

de informatie- en aanpassingskosten groter zijn, zal de prijs-

flexibiliteit geringer zijn, hetgeen aanleiding zal geven tot

een grotere onevenwichtsrantsoenering.
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HOOFDSTUK 3 DE MACRO-ECONOMISCHE BENADERING VAN DE KREDIET-

RANTSOENERING

3.1. Inleiding

In hoofdstuk 1 hebben we een kwalitatieve analyse gegeven van

het kredietrantsoeneringsmechanisme als een van de mogelijke
transmissiekanalen. Vervolgens hebben we in hoofdstuk 2 een

overzicht gegeven van de literatuur inzake de micro-economische

fundering van de kredietrantsoenering. Het onderhavige hoofd-

stuk dient in het verlengde van hoofdstuk 1 te worden bezien.

In dit hoofdstuk zal namelijk in paragraaf 4 een monetair con-

junctuur-structuur-model worden gepresenteerd, dat het trans-

missiemechanisme van de onevenwichtsrantsoenering bevat. Alvo-

rens dit model aan de orde wordt gesteld, zal allereerst een

beknopt overzicht worden gegeven van de belangrijkste macro-

economische modellen met kredietrantsoenering, zoals we die in
de literatuur aantreffen. Na de inventarisatie van deze model-

len, zullen we in paragraaf 3 een eenvoudige multiplicator-

accelerator model met kredietrantsoenering formuleren. Aan de

hand van dit model kunnen een aantal problemen worden besproken,

die ook relevant zijn voor het in paragraaf 4 te presenteren

monetaire model. In paragraaf 5 zal vervolgens de werking van

het monetaire model worden geanalyseerd. Tenslotte zal in de

laatste paragraaf een korte samenvatting en evaluatie van het

voorgaande worden gegeven.

3.2. Literatuuroverzicht

Het aantal macro-economische studies inzake de modelmatige for-

mulering van de onevenwichtsrantsoenering is uiterst beperkt.

De bekendste studie in deze is verricht door Tucker. (1) In zijn

(1) D.Tucker, Credit Rationing, Interest Rate Lags, and Mona-
tary Policy Speed, Quarterly Journal of Economics, februari
1968, blz. 54-84.
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model vormen de gezinshuishoudingen de kredietverlenende sector,

terwijl de kredietvraag wordt uitgeoefend door de productie-

huishoudingen. Er is sprake van directe financiering, aangezien
de kredietver lening   van de consumenten   aan de producenten recht-

streeks -zonder tussenkomst van financiole instellingen- ge-

schiedt. Op de aldus omschreven kredietmarkt heerst niet voort-

durend evenwicht. In geval van spanning op de kredietmarkt vindt

er slechts een partidle aanpassing van de interestvoet plaats.

Indien er bijvoorbeeld sprake is van een monetaire verkrapping,

blijft er dus ook na de hierdoor optredende stijging van de

interestvoet nog een vraagoverschot van krediet bestaan. De
effectieve vraag naar investeringsgoederen is gelijk aan de

potentiole vraag, verminderd met een fractie van het vraagover-

schot op de kredietmarkt. In het model van Tucker zijn dus een

tweetal transmissiekanalen ingebouwd, te weten het kredietkos-

ten- en het kredietrantsoeneringsmechanisme. De intensiteit

van de werking van het kredietkostenmechanisme is afhankelijk
van twee factoren. In de eerste plaats kan de werkzaamheid van

dit mechanisme groter zijn, naarmate de flexibiliteit van de

interestvoet groter is. In de tweede plaats zal, gegeven de

mate van deze flexibiliteit, het negatieve effect van de stij-

ging van de kredietkosten groter zijn, naarmate de interest-
elasticiteit van de investeringen hoger is. Het kredietrant-

soeneringskanaal zal aan betekenis winnen, naarmate de interest-

voet een grotere inflexibiliteit vertoont. Daarnaast is, gege-

ven deze inflexibiliteit, de waarde van de relevante spill-over

-coofficidnt van belang voor de werkzaamheid van het krediet-
rantsoeneringsmechanisme. Deze overloopcoofficiont geeft immers

de mate aan, waarin een vraagoverschot op kredietmarkt resul-

teert in een afname van de investeringen. Een vermeldenswaar-

dige bijzonderheid is de door Tucker geintroduceerde krediet-

contractiemultiplicator. We kunnen deze multiplicator als volgt

kort toelichten. Zoals gezegd leidt een contractieve monetaire

impuls, zowel via het kredietkosten- als het kredietrantsoene-
ringse ffect,   tot een daling  van de vraag naar goederen. Vanwege

de, door Tucker veronderstelde, imperfecte flexibiliteit van de

productie, zal er een gedwongen voorraadvorming optreden, welke
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tot gevolg heeft dat de ondernemingen een groter gedeelte van

de beschikbare financieringsmiddelen dienen aan te wenden voor

de financiering van de voorraden. Er resteren derhalve minder
middelen voor de financiering van de investeringen in vaste

activa, hetgeen een verdere daling van de productie tot gevolg

zal hebben. De kredietcontractiemultiplicator heeft nu betrek-

king op de factor, waarmee het initiole vraagoverschot van kre-

diet dient te worden vermenigvuldigd teneinde de totale discre-
pantie tussen de potentidle en de effectieve vraag naar inves-
teringsgoederen te bepalen. De multiplicator kan dus worden
beschouwd als een soort cumulatieve spill-over-cooffici@nt. Op

basis van deze kredietcontractievermenigvuldiger toont Tucker

aan dat een gering initi el vraagoverschot op de kredietmarkt

tot een relatief grote inkomenscontractie aanleiding kan geven.

Een belangrijke, institutionele, beperking van het model van

Tucker is gelegen in de afwezigheid van het bankwezen op de

kredietmarkt. Deze lacune is niet aanwezig bij Baltensperger en
Milde. (1) In hun studie wordt bij de beschrijving van de fi-
nancidle sector uitgegaan van de balansen van het publiek, de

handelsbanken en de Centrale Bank. Op basis hiervan worden de
vraag- en aanbodrelaties voor een drietal financidle activa af-

geleid, namelijk basisgeld, zichtdeposito's en krediet. Wat de

kredietmarkt betreft, wordt in strijd met de hedendaagse werke-

lijkheid, verondersteld dat naast de handelsbanken, ook de
Centrale Bank krediet verleent aan de particuliere sector. Aan-

gezien het nationale inkomen bij de analyse van de financiole

sector als een exogene grootheid wordt beschouwd, kunnen er

vanuit de kredietmarkt uitsluitend overloopeffecten uitgaan

naar de basisgeldmarkt en de markt voor girale deposito's. Van-
daar dat er naast de potenti&le vraagfuncties voor chartaal

(1) E.Baltensperger en H.Milde, art. cit., 1978. Ook Backhouse
beperkt zijn analyse van de kredietrantsoenering tot een
model dat enkel de financidle sector beschrijft; zie
R.Backhouse, Credit Rationing in a General Equilibrium
Model, Economica, mei 1981, blz. 173-179.
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geld respectievelijk zichtdeposito's, ook effectieve vraagfunc-
ties voor deze beide componenten van de geldhoeveelheid worden

afgeleid. De effectieve functies zijn gelijk aan de potentidle

functies, verminderd met een fractie van het vraagoverschot van

krediet. Deze fractie weerspiegelt de desbetreffende spill-over

-codfficiont en geeft dus aan in welke mate het vraagoverschot
op de kredietmarkt ten koste gaat van de vraag naar chartaal

respectievelijk giraal geld. De overloopcodfficidnten zijn en-

dogene variabelen, omdat ze afhankelijk zijn van de interest-
voet op girale deposito's. Een gegeven vraagoverschot van kre-

diet, zal dus in geringere mate ten koste van de girale deposi-

to's -en daardoor in sterkere mate ten koste van de chartale

kassen- gaan, naarmate de interestvoet op de zichtdeposito's

hoger is.

Ook het model van Baltensperger en Milde kent een belangrijke

beperking. We doelen hier op de exogeniteit van het nationale

inkomen. Hierdoor worden de overloopeffecten van de financi8le

sector naar de redle sector uitgesloten. Een andere kritische

kanttekening heeft betrekking op de stabiliteitsanalyse. Deze

analyse wordt enkel uitgevoerd voor een situatie, waarin het
regime van de kredietrantsoenering actueel is. Uiteraard kan

er behalve een vraagoverschot, ook sprake zijn van de aanbod-
overschot van krediet. We kunnen stellen dat er dan in feite

kredietrantsoenering ten aanzien van de kredietverlenende ban-

ken optreedt, een situatie die we in navolging van Siebrand

kunnen aanduiden met de term kredietabsorptie. (1) Indien we

naast het regime van de kredietrantsoenering, ook het regime

van de kredietabsorptie toelaten, is het mogelijk dat er in de
tijd regimewisselingen optreden. Hiermee worden tijdspaden be-

doeld, waarbij achtereenvolgens het ene dan wel het andere

kredietregime actueel is.

(1) J.Siebrand, An experiment in Model Building for the Spill-
over between the Monetary Sector and the Real Sector,
Rotterdam 1978, Discussion Paper 7823/G/M, blz. 6.
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De derde studie, die we kort willen vermelden is de analyse
van Varian. (1) Hij onderzoekt de werking van een onevenwichts-
versie van het IS-LM model. Het cruciale verschil mat het Stan-

daard-Keynesiaanse IS-LM model is gelegen in het onderscheid

tussen de potentiole en de effectieve vraag naar investerings-

goederen. De effectieve vraag naar investeringsgoederen kan af-
wijken  van de potentiole vraag. De oorzaak hiervan is gelegen
in een onevenwichtigheid op de geldmarkt, beter gezegd op de

obligatiemarkt. De aanwezigheid van een aanbodoverschot op de

obligatiemarkt, zijnde een vraagoverschot op de geldmarkt, duidt
op een tekort aan geldmiddelen voor de financiering van de po-

tentidle investeringen. Varian wijst zelf op de institutionele

beperking van zijn model, wanneer hij opmerkt: "The whole model
can be described in terms of 'loanable funds' rather than 'new

issues of bonds'. The interpretation is that investment is

financed by bank loans... If there is a disequilibrium in the

loan market -credit rationing- desired investment demand will

differ from financed investment demand, and there will be a

spill over to the output market. In many ways this interpreta-

tion is more realistic since credit rationing of bank loans
seems likely to persist for a longer time than a situation with

an excess supply of new bonds". (2) Evenals bij Tucker, ontbre-
ken dus ook bij Varian de handelsbanken als belangrijke ver-
schaffers van krediet aan de ondernemingen.

Het meest volledige model, waarin kredietrantsoenering kan op-

treden, is geformuleerd door Siebrand. (3) Zijn model kent,

naast een eenvoudige redle sector, een uitgebreid portefeuille-

model van de monetaire sector. Bij elke vraag- respectievelijk

(1) H.Varian, The Stability of a Disequilibrium IS-LM Model,
Scandinavian Journal of Economics, nr. 2, 1977, blz. 260-270.

(2) H.Varian, art. cit., blz. 265.

(3) J.Siebrand, art. cit., blz. 1-17.
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aanbodrelatie wordt een consequent onderscheid gemaakt tussen

potentiole en effectieve grootheden. De feitelijke transacties

op de goederen- en de kredietmarkt worden door de zogenaamde

compromisfuncties bepaald. Vanuit de kredietmarkt gaan er niet
alleen spill-over-effecten uit naar de goederenmarkt, maar ook

naar de diverse financi le markten. De onevenwichtigheid op de

kredietmarkt kan zowel de vorm van de kredietrantsoenering als

die van de kredietabsorptie aannemen. Tot slot zij nog vermeld

dat het onderhavige model enkel de algemene gedaante van de

diverse relaties beschrijft en nog geen concreet uitgewerkte

vergelijkingen bevat.

Op basis van het bovenstaande literatuuroverzicht kunnen we

concluderen dat in de besproken modellen, met uitzondering van

het model van Siebrand, hetzij de banken als kredietverlenende

instellingen ontbreken, hetzij er sprake is van een model dat
uitsluitend een monetaire sector bevat. Het model dat we in

paragraaf 4 zullen presenteren, bevat naast een uitgebreide

monetaire sector, tevens een reole sector. In de monetaire

sector is een belangrijke plaats ingeruimd voor de handelsban-

ken. Anders dan bij Siebrand, kent het door ons geformuleerde

model slechts 66n onevenwichtigheid, namelijk de discrepantie

tussen vraag en aanbod op de bancaire kredietmarkt.

3.3. Een multiplicator-accelerator model met kredietrantsoe-

nering

Vooraf gaande   aan  het   in de volgende paragraaf te presenteren
model, zullen we in deze paragraaf een korte bespreking wijden

aan een eenvoudig multiplicator-accelerator model. Dit model

kan worden beschouwd als een geamendeerde dynamische versie van

het Standaard-Keynesiaanse IS-LM model. De amendering heeft be-
trekking op de vervanging van de geldmarkt door de markt van

bankkrediet. De dynamisering geschiedt door de introductie van

een accelerator, alsmede door de vertraagde opname van de inte-
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restvoet in de investeringsfunctie. Er zal in eerste instantie

een evenwichtsversie van het onderhavige model worden geformu-

leerd. In deze versie worden de beide markten, te weten de goe-

deren- en de kredietmarkt, voortdurend geruimd. Vervolgens komt
een onevenwichtsversie aan de orde. De variabelen van het multi-

plicator-accelerator model -evenals van het monetaire model in
de volgende paragraaf- luiden in relatieve afwijkingen ten op-
zichte van de waarden, die de variabelen op het pad van de ge-
lijkmatige groei hebben. We zullen de aldus gedefinieerde varia-

belen gemakshalve ook wel aanduiden als relatieve variabelen. (1)

De evenwichtsversie van het model luidt:

(1)  c  = yy + g consumptie

(2)  i = Ebrb-1 + 2 CY-1 - Y-2) + i investeringen (2)
e

(3)  y  = (1-ce)c + aei evenwicht goederenmarkt

(4)  bd = -abrb + ayy voorraad-vraag naar
bankkrediet

(5)  bs = Bblrb - Bb2rcb voorraad-aanbod van
bankkrediet

(6)  bd = bs evenwicht markt van
bankkrediet.

(1) Voor een korte toelichting inzake de transformatie van ab-
solute in relatieve grootheden verwijzen we naar de Appen-
dix 3.1. Voor de oorsprong van de onderhavige methode ver-
wijzen we naar D.B.J. Schouten, Dynamische Macro-Economie,
Leiden, 1967.

(2) Opgemerkt zij nog dat in modellen met de relatieve groot-
heden de accelerator veelal wordt gerelateerd aan de be-
zettingsgraad. Eenvoudshalve hebben we de accelerator in
het bovenstaande model gerelateerd aan de extra groeivoet
S Y-10
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Het voorgaande  model bevat geen kredietrantsoenering. De markt

van bankkrediet wordt voortdurend volledig geruimd. Deze markt-

ruiming wordt bewerkstelligd door de perfecte flexibiliteit van

de bancaire interestvoet, rb. De onevenwichtsversie van het mo-
del kan worden verkregen door de vervanging van de vergelijkin-

gen (2) en (6) door de vergelijkingen (2') en (6'), als ook

door de toevoeging van vergelijking (7).

KC(2')  i     = -£brb-1+3--CY-1-y-2) -ai(bd-1-b-1)+i investeringen
e

(6') b = min
(bd'bs) kredietomvang

(7)  Arb = 0 (bd-1-bs-1) interestvoet
bankkrediet.

In de onevenwichtsversie van het model is sprake van een imper-

fecte flexibiliteit van de interestvoet van bankkrediet. Vol-

gens vergelijking (7) wordt de mutatie in deze interestvoet be-

paald door de, met een periode vertraagde, spanning op de ban-

caire kredietmarkt. Indien de aanpassingscodfficidnt, 0, nihil

is, muteert de interestvoet niet. Naarmate 8 groter is, kent de

interestvoet een grotere flexibiliteit.

Aangezien de vraag naar krediet kan afwijken van het krediet-

aanbod, dienen we een afzonderlijke relatie voor de bepaling
van de feitelijke kredietomvang in te voeren. In relatie (6')

geschiedt deze bepaling op basis van de zogenaamde minimumregel.
Andere opties zijn ook mogelijk. Zo heeft Siebrand een methode

ontwikkeld, waarbij de groeivoet van de feitelijke omvang van

een onevenwichtsvariabele met behulp van een zogenaamde compro-

misfunctie wordt bepaald als een gewogen gemiddelde van de
groeivoet van het potentidle aanbod en de potenti8le vraag. (1)

De gewichten zelf zijn weer een functie van de verhouding tussen

(1) J.Siebrand, Towards Operational Disequilibrium Macro
Economics, Den Haag, 1979, blz. 33-34.
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vraag en aanbod. In een model, waarin de variabelen luiden in

termen van relatieve afwijkingen, resulteert de toepassing van
de compromisfunctie in een niet-lineair model. Mede op grond

hiervan zullen we in dit hoofdstuk de minimumregel hanteren.

De laatste wijziging van het evenwichtsmodel heeft betrekking

op de investeringsfunctie. In vergelijking (2') wordt rekening

gehouden met een tweetal transmissiekanalen. In de eerste plaats

komt in de investeringsfunctie van het onevenwichtsmodel het

kredietkostenmechanisme, dat ook reeds aanwezig is in relatie
(2), tot uitdrukking. Daarnaast bevat vergelijking (2') het

kredietrantsoeneringsmechanisme. Dit laatstgenoemde transmissie-

kanaal wordt weergegeven doordat we door middel van de cooffi-
ciont a. de mate aangeven, waarin de niet-gehonoreerde vraag

1

naar krediet, (bd - b), in de volgende periode leidt tot een af-

name van de investeringen.

Het is nog van belang om er op te wijzen dat de variabelen bd'

bs en b tijdstipgrootheden zijn. De stroomvraag naar krediet,
het stroomaanbod van krediet en de stroomvariabele kredietver-

lening -alle tijdvakgrootheden- dienen achtereenvolgens te wor-

den weergegeven door abd' Abs en Ab. De minimumregel (6') heeft

betrekking op voorraadgrootheden. (1) Het in de investerings-

functie (2') aanwezige verschil (b - b  ), kan ook wordend-1    -1
geschreven als

  (bd-1 - b-2) - (b-1 - b-2)   =   (bd-1 - b-2) - Ab-1 · Het voor-
raadverschil (bd-1 - b-1) kan dus worden geschreven als een

stroomverschil. In dit stroomverschil geeft het element

(b    - b-2) de mutatie in de vraag naar krediet weer ten op-d-1
zichte van de in de vorige periode gehonoreerde kredietvraag.

Het element Ab-1 geeft de mutatie in de feitelijke kredietom-
vang aan. Door het voorraadverschil te schrijven als een stroom-

(1) We sluiten ons in deze aan bij de auteurs van Het Moderne
Geldwezen. Zie H. de Haan et. al., Het Moderne Geldwezen,
deel III, blz. 211-212.
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verschil wordt duidelijk dat de eventueel optredende krediet-

rantsoenering betrekking heeft op de niet-gehonoreerde stroom-

vraag naar krediet. Hierbij dient dan wel te worden bedacht
dat deze stroomvraag niet de toename van de kredietvraag,

Abd-1 = bd-1
- bd-2, betreft, doch wordt gemeten ten opzichte

van de feitelijke kredietomvang in de vorige periode. We kunnen

het voorgaande aan de hand van figuur 3.1. nader toelichten.

bd,bs'b- b s(4)  *

b (1)* b  (3) *d                        s
i

:

b (2)*       1   b (4)*....   ...d               'd
*b (5)

1 i                 .S*b (5)·d
b (2):·.........A
S                                  •              1

b (1):.......... 
s   ·           I,     b (3)*..········idi

i                                j 1

1 .:
1                2                3                4                5      t

periode 1  periode 2  periode 3  periode 4  periode 5

..... b

Figuur 3.1.

In de bovenstaande figuur wordt het verloop van het kredietbe-

stand, b, weergegeven door de "puntenlijnstukken". In de eerste

periode treedt er een kredietrantsoenering op ter grootte van

bd<i) - bs(1). Omdat in een model, waarin de variabelen luiden
in termen van relatieve afwijkingen, steeds wordt gestart van-

uit het nulpunt, zijn in de eerste periode stroom- en voorraad-

grootheden identiek. Ook in de tweede periode is er sprake van

kredietrantsoenering. In periode 2 bedraagt de rantsoenering

bd(2) - bs(2), ofwel
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 {bd(2) - bs(1)} - {bs(2) - bs(1)}  =  {bd(2) - b(1)} - Ab(2) .

In de perioden 3, 4 en 5 is er sprake van een voorraadaanbod-

overschot van krediet, aangezien in deze drie perioden geldt

dat bs(i) > bd(i), zodat b(i) = bd(i) ,i=3,4,5.
Het is uiteraard ook denkbaar dat de minimumregel wordt toege-
past op stroomgrootheden; deze regel luidt in dat geval

Ab = min (Abd' Abs). Het kredietrantsoeneringseffect in de in-

vesteringsfunctie dient dan te worden weergegeven door

- ai (Abd-1 - Ab-1) . In de literatuur treffen we deze benade-
ring wel aan. (1) Naar onze mening kleven aan deze formulering

van het kredietrantsoeneringsmechanisme evenwel bezwaren. We
kunnen deze bezwaren duidelijk toelichten door een nadere be-

schouwing van de perioden 4 en 5 in figuur 3.1. In deze twee

perioden geldt dat Abd , Abs· Op basis van de minimumregel

Ab = min (Abd' Abs), geldt thans dat Ab = Abs' hetgeen een kre-

dietrantsoenering ter grootte van (Ab  - Abs) impliceert. In de

onderhavige perioden geldt evenwel tevens dat bs > bd. Het to-

tale kredietbestand dat de banken bereid zijn aan te houden is

dus groter dan de totale schuld, die de particuliere sector ten

opzichte van het bankwezen wenst aan te gaan. In een dergelijke
constellatie lijkt het ons niet realistisch er van uit te gaan

dat er kredietrantsoenering zal optreden, met andere woorden

dat geldt dat Ab < Abd. Vandaar dat wij opteren voor de mini-

mumregel, zoals geformuleerd in (6'). Opgemerkt zij nog dat

volgens (6' ) niet geldt dat Ab = min (Abd' Abs), doch dat geldt

Ab = min  (bd' bs)  - min (bd-1, bs-1) '

Met betrekking tot het kredietrantsoeneringseffect dienen we er

nog op te wijzen dat dit effect enkel voortvloeit uit de star-
heid van de interestvoet van bankkrediet. De niet-interestprijs-

(1) Zie bijvoorbeeld D.Tucker, art. cit., blz. 64.
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voorwaarden zijn in het bovenstaande model buiten beschouwing

gebleven. Deze omissie kan in een macro-economisch model worden

gerechtvaardigd, indien we ons baseren op de, in het vorige

hoofdstuk besproken, geamendeerde versie van de "permanent
theory", volgens welke alle kredietvoorwaarden gezamelijk in

dezelfde richting variMren. We dienen in dat geval te bedenken
dat het verschil (bd - b) eigenlijk een overschatting van de

omvang van de kredietrantsoenering impliceert.

Op basis van relatie (6') kunnen we een tweetal regimes onder-

scheiden, te weten het kredietrantsoeneringsregime, waarin geldt

dat bd > bs en het regime van de kredietabsorptie, waarin geldt

dat bd < bs. Het onevenwichtsmodel kent dan ook twee eindverge-

lijkingen. We geven hier eerst de algemene gedaante van deze

eindvergelijkingen voor de variabelen y en rb. In de situatie

waarin geldt dat (A) bd > bs' krijgen we voor het nationale in-

komen respectievelijk de bancaire interestvoet als eindverge-

lijking

(Al) y+ally-1+a12 -2+a13 -3 = bllc+b12c-1+bl3i+bl4i-1

+b r +b
15_cb-1  16rcb-2

en

(A2) rb+allrb-1+a12rb-2+a13rb-3 = dllc-1+d12i-1+d13rcb-1

+d r +d  r
14_cb-2 15_cb-3

terwijl in de situatie waarin geldt dat (B) b <b als eind-ds
vergelijking resulteert

(Bl) y+a2ly-1+a22 -2+a23Y-3 = b2lc+b22c-1+b23i+b24i-1+b25rcb-2
-     -       -     -       -

en
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(82) rb+a21rb-1+a22rb-2+a23rb-3 = d21 -1+d222-1+ 23rcb-1

+ d24rcb-2+d25rcb-3

waarbij

all =   aeaiay-{1-(1-ae)Yl{l-6(ab+Bbll - Kri

a12 =    Ki{1-0(ab+Bbl)  + Ki + Ceay(ebe-ai) 

a13 = W '<C{0(a +B
)-1}  b   -  1 (1-0 ) b bl   3           11 - Nl e J

1(                                1
bl2 = Wl(1-ae) 8(ab+Bbl)-l}j bl3 = NIGel

ifb   =  -la {8(a +8  )-1}1              b14    Nl e    b  bl j 15 = -5 CeaiBb2 

b           (a.-£.e) 8 1 dll =     (1-ae) aye 16 - .I'elb b23

d12 - lf« o e1
d13 =    {1-(1-ae)Y}Bb20 N(e y J

1(
d14 = -Wl<beab2  d15 =    Krie Bb2 

b   = -1 a 5 0 8  1                     N   =  {l-(1-ae)7325 Nl e b  b2J

Verder geldt dat a23 = a13' b2i = bli  i = 1,. .., 4. d =d
'  2j    lj

j = 1,...,5; de cogfficionten a21 en a22 kunnen worden bepaald

door in de overeenkomstige coofficionten a en a de spill-11     12
over-codffici&nt ai gelijk aan nul te stellen.

Ter illustratie van de werking van het model gaan we uit van
de volgende waarden voor de diverse codfficionten:
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ce = 0,2  y = 0,75 K=l 4 = 0,2 Eb = 1  ai = 1

ab = 1 a  =
1 Bbl = 1 Bb2 = 0,5   0 = 0,2

Op basis van deze waarden resulteren de volgende eindvergelij-

kingen

(Al) y-0,6y-1+0,4y-2-0,3y-3
= 2  - 1,2 - 1+0,5 i-°, 3 i- 1

- 0,25r +0.2rcb-1 ' _cb-2

(A2 ) rb-0,6rb- 1+0,4 rb-2-0,3 rb-3 = 0 ' 4c- 1+0, l i-1+0 ' lrcb- 1-       -

- 0,05r +0.05r
cb-2 '   cb-3

-            -

met als karakteristieke wortels, A, en moduli, mod,

x     = 0,67 mod = 0,67Al Al

A     = - 0,04 + 0,67i mod = 0,67
A2,3          -              A2,3

en

(Bl)  y-1, ly-1+0,9Y-2-0,3y-3 = 2c-1,2(-1+0,5i-0,3i-1-0,05rcb-2-                                 -       -          -       -            -

(82) rb-1,lrb-1+0'9rb-2-0,3rb-3 = 0,4c-1+0'li-1+0'lrcb-1-        -

- 0,05r +0.05rcb-2 '   cb-3
-           -

met als karakteristieke wortels,1, een moduli,  mod,

1     = 0,50 mod = 0,50Bl Bl

A     = 0,30 + 0,71i mod = 0,77
B2,3        -                B2,3
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Al naar gelang de aanwezigheid van een van de beide regimes

-kredietrantsoenering enerzijds dan wel kredietabsorptie ander-

zijds- wordt de desbetreffende variabele gekarakteriseerd door

eindvergelijking (A) of (B). Voordat we de simulatieresultaten

bespreken, besteden we eerst nog in het kort aandacht aan de
trendwaarden van het nationale inkomen en van de bancaire inte-

restvoet, y  respectievelijk r . De trendwaarden van de beide
regimes zijn in het onderhavige model identiek, namelijk

*       *    1(
YA    = YB  =  l (1-ae) (al:)+Bbl) lc+{ae(al)+Bbl)  i-(aeeb8b2)Ecb 

= 1,6c + 0,4i - 0,1 r .-       -CD

rbA  = rbB =  F {(1-ae)ay}£+(aeay)&+{Bl,2-Bb2(1-ae)Y}Eck:t 

= 0,89 + 0,21 + 0,2Ecb

waarbij

N' = {1-(1-ae)Y (ab+Bbl) + ceayeb'

In de onderstaande figuur hebben we de trendwaarden van y en rb

weergegeven in geval van een permanente niveauverhoging van de
officidle discontovoet, r , van 1 procentpunt. (1)-cb

(1) Van de Klundert onderscheidt drie soorten impulsen: 1) Een
tijdelijke niveauverhoging van de relevante exogene varia-bele, x, waarbij geldt E=1 voor t=l e n x=0 voor t>1;
2) Een permanente niveauverhoging van de reIevante exogene
grootheid, waarbij geldt x=1 voor t>1;3) Een trendma-
tige niveauverhoging van  e exogene variabele in kwestie,
waarbij geldt Ax = 1 voor t > 1. Zie Th. van de Klundert,de arbeidsmarkt-in een dynamIsch perspectief, in
P. Eijgelshoven/L. van Gemerden, Inkomensverdeling en
Openbare financiMn, Utrecht, 1981, blz. 180-181. We zullen
deze terminologie in dit hoofdstuk blijven hanteren.
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+rk) A

(B) bd<bs

bd=bs: rb-(ab bl)Y+(ab l)Ecb
1     1

= 5 y+T

0,25 (A) b >bd  s
P     0,20=rb

.r

-Y -0,25 -0,10                                       +Y
*

Y

-r vb

Figuur 3.2.

In figuur 3.2 is de lijn rb = '  Y+T de meetkundige plaats van

alle  combinaties  van het nationale inkomen ,y,e n d e bancaire

interestvoet, rb' waarvoor geldt dat er evenwicht is op de kre-

dietmarkt. Links van deze lijn is er sprake van een aanbodover-

schot van krediet, terwijl er rechts van deze lijn een vraag-

overschot heerst. Punt P geeft de trendwaarden van het nationa-
le inkomen en van de interestvoet aan, namelijk

P: (y , r ) = (-0,10 , +0,20). Punt P is uiteraard gelegen op
de lijn

bd=bs' In de nieuwe trendsituatie muteert de bancaire

interestvoet immers niet meer, hetgeen betekent dat er sprake

is van evenwicht op de markt van bankkrediet.

In tabel 3.1 hebben we de simulatieresultaten weergegeven van

een permanente verhoging van de officiaZe discontovoet, Ecb'
met een procentpunt.



Tabel 3.1. Verhoging offici6le discontovoet. (1)

var iabe ]e periode

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10    trend

1. y     0    - 0,25  - 0,20 - 0,07 - 0,09 - 0,13  - 0,12 - 0,09 - 0,10 - 0,11  - 0,10

2. c    0   - 0,19 - 0,15 - 0,05 - 0,07 - 0,10 - 0,09 - 0,07  - 0,07 - 0,08 - 0,08

3. i     0    - 0,50 - 0,40 - 0,14 - 0,17  - 0,27 - 0,23 - 0,18  - 0,20  - 0,21 - 0,20

4. r     0    + 0,10 + 0,11 + 0,13 + 0,16 + 0,18  + 0,18  + 0,19  + 0,19  + 0,20  + 0,20   Sb 0

5. b     0    - 0,35 - 0,31  - 0,20 - 0,25  - 0,31 - 0,30 - 0,28  - 0,29 - 0,30  - 0,30d

6. b -0,50 - 0,40  - 6,39  - 0,37  - 0,34  - 0,32  - 0,32  - 0,31  - 0,31  - 0,30  - 0,30S

7. b -0,50 - 0,40  - 0,39 - 0,37  - 0,34 - 0,32  - 0,32 - 0,31 - 0,31 - 0,30 - 0,30

regime (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

(1) De waarden in deze tabel zijn afgerond op 2 cijfers achter de komma; we zullen deze
wijze van afronden in alle hierna volgende tabellen plegen. Verder geven we met behulp
van het plus- en het minteken een situatie van kredietrantsoenering (+) respectievelijk
kredietabsorptie (-) aan.
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We geven hieronder een korte toelichting op tabel 3.1. De in
de eerste periode gerealiseerde permanente discontoverhoging,

leidt in deze periode uitsluitend tot een daling van het kre-

dietaanbod. De vraag naar krediet blijft vooralsnog constant.
Hierdoor ontstaat er in periode 1 een vraagoverschot van kre-

diet. In de tweede periode treedt er een daling van de inves-

teringen op, die volledig kan worden toegeschreven aan de in

periode 1 opgetreden kredietrantsoenering. De afname van de

investeringen vormt de oorzaak van de daling van het nationale

inkomen; deze daling wordt versterkt door de simultane vermin-

dering van de consumptie. In periode 2 treedt er tevens een
stijging van de bancaire interestvoet op ten gevolge van het in de
vorige perioct ontstane vraagoverschot van bankkrediet.   Deze  in-
tereststijging vormt tezamen met de daling van het nationale
inkomen de oorzaak van de afname van de vraag naar bankkrediet

in periode 2. De kredietvraag is echter ook in periode 2 nog

gelegen boven het niveau van het kredietaanbod. Dit betekent

dat er ook in periode 3 sprake is van een negatief kredietrant-

soeneringseffect met betrekking tot de investeringen. In de

derde periode worden de investeringen daarnaast nog door een
tweetal andere factoren beinvloed.  In de eerste plaats  kan

worden gewezen op het kredietkosteneffect, waarmee wordt ge-

doeld op de negatieve invloed op de investeringen, welke uit-

gaat van de, in de vorige periode opgetreden, stijging van de
interestvoet van bankkrediet. In de tweede plaats worden de in-

vesteringen nog geremi door de werking van het acceleratoref-

fect. De verdere toelichting van tabel 3.1 kan op een analoge

wijze geschieden als ten aanzien van de perioden 1 en 2 hier-

voor heeft plaatsgevonden. Met behulp van de computer is het

model voor honderd perioden doorgerekend. Uit deze simulatie-

resultaten blijkt dat tot aan de nieuwe trendsituatie voort-
durend het regime  van de kredietrantsoenering actueel  is.  Na

twintig perioden bereiken alle variabelen de, hierboven op

grond van de eindvergelijkingen berekende, trendwaarden.

Zoals zojuist werd vermeld, vinden er in geval van een perma-

nente discontoimpuls geen wisselingen van het kredietregime
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plaats. Dit simulatieresultaat geldt evenwel niet in het alge-

meen. Allereerst kunnen we stellen dat er in geval van een een-

malige niveauverhoging van de discontovoet wel sprake is van
regimewisselingen. (1) Alleen al gedurende de eerste tien pe-

rioden treden er dan drie wisselingen van het kredietregime op.
Ook in geval van de beide andere impulsen -een mutatie in de
autonome consumptie en in de autonome investeringen- is er spra-
ke van regimewisselingen, zowel bij een tijdelijke als bij een
permanente impuls. Ter illustratie van de wisselingen van het

kredietregime presenteren we in tabel 3.2 de modelresultaten,
welke het gevolg zijn van een permanente verhoging van het
niveau van de autonome investeringen met 1 procent.

(1) Dit verschil met de permanente discontoverhoging is uiter-
aard gelegen in het feit dat bij de permanente verhoging,
het kredietaanbod permanent negatief wordt beInvloed door
de hogere waarde van Ecb' terwijl bij de eenmalige verho-
ging het aanbod van krediet na periode 1 enkel nog door
de bancaire interestvoet wordt bepaald.



Tabel 3.2. Toename autonome investeringen. (1)

variable periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9      10     trend

1. Y +0,50 + 0,50 + 0,30 + 0,32 + 0,43 + 0,42 + 0,38 + 0,38 + 0,41 + 0,40 + 0,40

2. c +0,38 + 0,38 + 0,23 + 0,24 + 0,32 + 0,31 + 0,28 + 0,29 + 0,31 + 0,30 + 0,30

3. i +1,00 + 1,00 + 0,60 + 0,64 + 0,85 + 0,84 + 0,75 + 0,77 + 0,81 + 0,81 + 0,80

4. rb   0,00 + 0,10  + 0,16  + 0,16  + 0,16  + 0,18  + 0,19  + 0,19  + 0,19  + 0,20  + 0,20   wco
W

5. b +0,50 + 0,40  + 0,14 + 0,16  + 0,27  + 0,24  + 0,18  + 0,19  + 0,22  + 0,21  + 0,20    'd

6. b 0,00 + 0,10 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,18 + 0,19 + 0,19 + 0,19 + 0,20 + 0,20S

7. b 0,00 + 0,10 + 0,14 + 0,16 + 0,16 + 0,18 + 0,18 + 0,19 + 0,19 + 0,20 + 0,20

regime (+) (+) (-) (+) (+) (+) (-) (+) (+) (+)

(1)  We wijzen er op dat in periode 4 geldt dat bd > bs' doch dat op grond van de gebezigde
wijze van afronding, resulteert  dat  bd  =  bs;  ook  in de hierna volgende tabellen  doet
zich dit "verschijnsel" voor.



- 194 -

In geval van een stijging van de autonome investeringen, treedt

er in de eerste periode een stijging van het nationale inkomen

op. Aangezien de interestvoet van bankkrediet -en daardoor ook

het kredietaanbod- vooralsnog constant blijft, resulteert de

door de stijging van het nationale inkomen geInduceerde toename

van de kredietvraag in periode 1 in een vraagoverschot van

bankkrediet. In de tweede periode blijven de investeringen op

het hogere niveau van periode 1 gehandhaafd. Dit betekent even-

wel niet dat de in periode 1 optredende kredietrantsoenering,
in de tweede periode geen negatieve invloed op de investeringen

uitoefent. De investeringen blijven op peil tengevolge van het

positieve acceleratoreffect; zonder het negatieve kredietrant-
soeneringseffect zouden de meer dan normale investeringen een

waarde van + 1,5% hebben bereikt. In periode 2 treedt er een

stijging van de interestvoet van bankkrediet op, welke een po-

sitieve invloed op het aanbod van krediet heeft, terwijl de

kredietvraag negatief reageert op deze interestverhoging. Voor-

al onder invloed van het hoge inkomensniveau blijft er ook in
periode 2 een vraagoverschot van krediet bestaan. Hoofdzakelijk

tengevolge van de in periode 2 opgetreden kredietrantsoenering

vindt er in de derde periode een daling van de investeringen

plaats. Naast dit kredietrantsoeneringseffect, is er in perio-

de 3 ook sprake van een negatief kredietkosteneffect, vanwege

de in de vorige periode opgetreden stijging van de interestvoet.

De daling van het inkomen, die wordt veroorzaakt door de afna-

me van de investeringen, vormt de belangrijkste verklaring voor

de vermindering van de kredietvraag tot beneden het niveau van
het  aanbod van krediet. In periode 3 wordt  dus het regime  van
de kredietabsorptie actuee 1. Een wisseling  van het kredietre-

gime vindt tijdens het aanpassingsproces verder nog plaats in

de perioden 7, 11, 15, 17 en 19. In periode 25 bereiken de va-
riabelen hun trendwaarden.

Met betrekking tot de stabiliteit van het onevenwichtsmodel

merken we nog het volgende op. We hebben er hiervoor op gewe-
zen dat het onevenwichtsmodel een tweetal regimes kent, name-

lijk het kredietrantsoenerings- en het kredietabsorptieregime.
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Aangezien de moduli van de karakteristieke wortels van de eind-

vergelijking van elk regime alle kleiner dan 1 zijn, geldt dat

de afzonderlijke regimes stabiel zijn. De simulatieresultaten

wijzen uit dat de variabelen van het onevenwichtsmodel -ook in

geval van regimewisselingen- na verloop van tijd hun trendwaar-
den bereiken. Deze modelresultaten wekken dus de indruk dat de

stabiliteit van elk van de regimes een voldoende voorwaarde
vormt voor de stabiliteit van het totale onevenwichtsmodel.

Het wiskundige bewijs in deze hebben we, althans voor differen-

tievergelijkingen van een hogere orde dan de tweede orde, noch

in de literatuur kunnen aantreffen, noch zelf kunnen leveren.(1)

In de volgende paragraaf zullen we met betrekking tot het on-

derhavige stabiliteitsvraagstuk dezelfde procedure volgen  als

in deze paragraaf is geschied. We zullen er voor zorgdragen dat

alle moduli behorende bij elk van de afzonderlijke kredietre-

gimes kleiner dan 1 zijn en met behulp van computersimulaties
verifioren of de variabelen hun trendwaarden inderdaad bereiken.

3.4. Een monetair portefeuillemodel met kredietrantsoenering

In deze paragraaf zullen we een monetair conjunctuur-structuur-
model presenteren, dat in tweeorlei opzichten een uitbreiding

van het model in paragraaf 3 betekent. In de eerste plaats zal

er een uitbouw plaatsvinden van de, in het multiplicator-acce-

lerator-model slechts rudimentair aanwezige monetaire sector.
Door de expliciete opname van de handelsbanken in de monetaire

sector, zijn we in staat om ook rekening te houden met het

(1) Zie voor de onderhavige stabiliteitsproblematiek in conti-
nue modellen G. Laroque, A Comment on "Stable spillovers
among substitutes", Review of Economic Studies, 1981, blz.
353-361 en P. van den Heuvel, The stability of a macro-
economic system with quantity constraints, Eindhoven, 1981,
hoofdstuk 5. Kaper heeft de methode van Laroque onlangs
toegepast op discrete modellen van de tweede orde. Zie
B. Kaper, Stability of a discrete-time macro-economic dis-
equilibrium model, te verschijnen in Reeks ter Discussie,
Katholieke Hogeschool. Tilburg De generalisatie van de metho-
de van Laroque voor modellen van een hogere dan de tweede
orde is vooralsnog evenwel niet mogelijk gebleken.
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kredietabsorptie-effect. In het model van de voorgaande para-

graaf gaat er enkel een kredietrantsoeneringseffect uit van de
monetaire  naar de redle sector. Indien er evenwel sprake  is
van een aanbodoverschot van krediet, zal dit van invloed zijn

op het gedrag van de handelsbanken. Naast de uitbouw van de

monetaire sector, zal er ook een herziening plaatsvinden van
de redle sector. Het model van de redle sector zal worden omge-

vormd tot een synthese-model en is in sterke mate gebaseerd op

een recentelijk door Schouten geformuleerd conjunctuur-struc-
tuur-model.    ( 1)   In het synthese-model   zal  de, in paragraaf   3
stilzwijgend gehanteerde, veronderstelling van een constant al-

gemeen prijspeil worden losgelaten. Bij de formulering van het

monetaire conjunctuur-structuur-model, zal in eerste instantie

een evenwichtsversie worden gepresenteerd, hetgeen inhoudt dat

er een voortdurende ruiming van alle markten plaatsvindt. Ver-

volgens zullen we dan onevenwichtssituaties op de bancaire kre-
dietmarkt toelaten en aangeven welke wijzigingen van het even-

wichtsmodel hieruit voortvloeien.

3.4.1.   Het evenwichtsmodel

Het monetaire conjunctuur-structuur-model bevat een tweetal

sectoren, namelijk de monetaire en de redle sector. We gaan

hieronder allereerst in op het monetaire sub-model, waarna ver-

volgens het reole sub-model aan de orde wordt gesteld.

3.4.1.1. Het monetaire sub-model

Het model van de monetaire sector dat we hieronder zullen be-

schrijven, kan worden aangeduid als een portefeuille-model.

Karakteristiek voor een dergelijk model is de opbouw van het

(1) Zie D.B.J. Schouten, Macht en Wanorde, Leiden, 1980, hoofd-
stuk 12, blz. 206-234.
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model vanuit de balansen van de beschouwde huishoudingen. (1)

Voor elke balanspost wordt een gedrags- dan wel balanseven-
wichtsvergelijking geformuleerd.

Als vertrekpunt van onze analyse baseren we ons op de onder-

staande balansen van het publiek, de handelsbanken en de Cen-

trale Bank; het publiek dient hierbij te worden opgevat als het

aggregaat van de gezinshuishoudingen en de private productie-
huishoudingen. (2)

1. Publiek
-                                            -

Giraal geld            m         Bankkrediet       b
d                            d

Staatsobligaties       st        Vermogen          v

Kapitaalgoederen       k
d

-    - - --

md+sts+kd b +vd

(1) Als basisartikel inzake de modellering van de monetaire
sector op basis van de portefauille-theorie kan worden ge-
noemd W. Brainard en J. Tobin, Pitfalls in Financial Model
Building, American Economic Review, Papers en Proceedings,
mei 1968, blz. 99-122. Zie verder ook C. Goodhart, Money,
Information and Uncertainty, Londen, 1975, blz. 55-62 en
110-129, M. Slovin en M. Sushka, op. cit., blz. 101-103
en D. Jaffee, The Specification of Disequilibrium in Flow
of Funds Models, blz. 546-549. Recentelijke is van de
zijde van het Centraal Planbureau een empirisch monetair
model gepresenteerd dat in belangrijke mate geinspireerd
is door de analyse van Brainard en Tobin, Zie R. den Haan,
B. Hasselman en V. Okker, Een monetair submodel voor Neder-
land, Centraal Plan Bureau, Occasional Paper, No. 26.

(2) Volledigheidshalve wijzen we er nog op dat de kleine let-
ters betrekking hebben op redle grootheden, terwijl de
hoofdletters nominale grootheden betreffen.
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2. Handelsbanken

Verplichte reserves rr Giraal geld              mS

Overschotreserves re Krediet Centrale Bank    hd

-b
Schatkistpapier skd

Krediet publiek          b S

-   -b
- --

rr+re+sk +b m +h
d s s d

3. Centrale Bank
-                              -                  -

Krediet handelsbanken h Tegoed handelsbanken r (=rr+re)S

- CB
Staatsobligaties St

d

- CB
Schatkistpapier skd

AS+Acb+Acb                                    rdd

Zoals uit balans 1 blijkt, worden door het publiek een drietal
activa aangehouden, te weten geld, staatsobligaties en kapitaal-

goederen, dan wel aandelen in de bestaande kapitaalgoederen.

Het bankkrediet vormt het enige negatieve bestanddeel van het

vermogen van het publiek. Met betrekking tot het vermogensacti-

vum geld, gaan we er gemakshalve van uit dat het publiek uit-

sluitend giraal geld aanhoudt; de gehele maatschappelijke geld-

hoeveelheid bestaat dus uit giraal geld. Bij de handelsbanken

worden de liquiditeiten van de eerste en de tweede orde gevormd

door de reserves respectievelijk het schatkistpapier. Daarnaast

houden de banken nog slechts Sgn activum aan, namelijk de
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schuldtitels van het publiek uit hoofde van de bancaire krediet-
verlening. De sterk vereenvoudigde passivazijde van de balans

van de handelsbanken bestaat uit de girale deposito's van het

publiek alsmede het bij de Centrale Bank opgenomen krediet. De
Centrale Bank tenslotte houdt zowel staatsobligaties als schat-

kistpapier aan. Verder   tref fen we uiteraard   aan de activazijde
de aan de handelsbanken verstrekte kredieten aan, terwijl aan

de passiviazijde de tegoeden van de handelsbanken paraisseren.

Op basis van de portefeuille-theorie kunnen we voor het pub Ziek

de volgende gedragsvergelijkingen in absolute grootheden for-
muleren:

vraag naar(1 ')    Indf  =  (-amlrbf-am2rs tf-am3rkf+am4rcf+amv) vf+amy= f  geld

vr aag  naar(2') sf f = (-aslrbf+as2rs£f-as)rkf-as4rcf+asv)vf+asyYf staatsobli-
gaties pu-
bliek

vr aag  naar(3') b = (-ablrbf+ab2rsif+ab3rkf+ab4rcf+abv)Vf+abyYf bankkre-df
diet

vraag naar
(4')  kdf = C-aklrbf-ak2rsgf+ak3rkf-ak4rcf+akv vf+akyYf bestaande

kapitaal-
goederen.

Als toelichting op deze vergelijkingen kunnen we het volgende
opmerken. De vraag naar geld, staatsobligaties en bestaande

kapitaalgoederen is positief afhankelijk van de desbetreffende

eigen interestvoet en negatief afhankelijk van de overige inte-

restvoeten. De vraag naar krediet is uiteraard negatief afhan-

kelijk van de eigen interestvoet en positief afhankelijk van de

overige interestvoeten. Het vermogen en het inkomen oefenen elk

een positieve invloed uit op de vraag naar geld, staatsobliga-
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ties en bestaande kapitaalgoederen als ook op de vraag naar

krediet. Volledigheidshalve wijzen we er nog op dat de vraag

naar krediet, bd' een voorraadgrootheid betreft.

Duidelijk  zal zijn dat de bovenstaande vraagvergelijkingen im-

pliceren dat er bij het publiek afwezigheid van geldillusie

wordt verondersteld. Indien we als voorbeeld de vraag naar geld

beschouwen, kan de desbetreffende vraagfunctie ook als volgt

worden geformuleerd:

-          - - -           -       -

Mdf = (-amlrb f-am2rszf-am3rkf+am4rcf +amv) Vf+amyYf '

Door de deling van het linker- en het rechterlid door het alge-
-

mene prijsniveau, Pf' kan de bovenstaande vraagfunctie van de

nominale kassen worden omgezet in de in (1') geformuleerde

vraagvergelijking van de redle kassen.

Bij de verdere bespreking van de bovenstaande vergelijkingen
maken we gebruik van het onderstaande schema:

-             -             -            -

rbf rsgf rkf      raf       vf         f

-b 5 +a
_ab2 _ab 3 _ab 4df bl _abv _aby

-               -             - - -              -               -

std f -asl +as2 -'s3 - s 4 +aSv      +a SY

-            -

k                                                         +adf _akl _ak2 +ak3 _ak4 +'kv        ky

-               -

mdf -aml -'m2 -am3 +am4 +amv
+amy

+         +         +         + + +

0 0 0 0 1 0
= = = = = =

Met betrekking tot de interestvoet-cooffici6ntenmatrix zien we

dat de hoofddiagonaal enkel positieve elementen bevat; de
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overige elementen zijn negatief. Verder geldt dat de kolomto-

talen van deze matrix gelijk zijn aan nul. De oorzaak hiervan

is gelegen in het feit dat een wijziging van een bepaalde in-
terestvoet ceteria paribus slechts kan leiden tot een zodanige
mutatie in de vier vermogenscomponenten, dat het totale vermo-
gen niet zal muteren. Naast deze consistentie-voorwaarde, wordt

in de literatuur soms verondersteld dat de interest-codfficidn-

tenmatrix symmetrisch is. (1) In dat geval zijn niet enkel de

kolomtotalen, doch ook de rijtotalen van deze matrix gelijk aan

nul. Het totaal van de inkomenskolom dient uiteraard ook gelijk

aan nul te zijn. Een mutatie in het nationale inkomen kan
ceteris paribus -dus gegeven de omvang van het totale vermogen-

enkel leiden tot een wijziging in de samenstelling van het ver-

mogen. Het totaal van de vermogenskolom is gelijk aan 66n. Een

wijziging van het vermogen zal uiteraard dienen te leiden tot

een totale mutatie van de vier vermogenscomponenten, die gelijk
is aan de mutatie in het totale vermogen. (2) Op grond van het

voorgaande zal het duidelijk zijn dat slechts drie van de vier

hierboven geformuleerde gedragsvergelijkingen, als onafhanke-

lijke vergelijkingen kunnen worden gekwalificeerd. (3) Gebrui-

kelijk is in dit verband om de vergelijking van de bestaande

kapitaalgoederen, (4'), te vervangen door de balansgelijkheid

van het publiek, die we als volgt kunnen schrijven:

(1) Zie bijvoorbeeld C. Goodhart, op. cit., blz. 57

(2) Met betrekking tot het totaal van de vermogenskolom mer-
ken we nog op dat uiteraard de gehele uitdrukking tussen
de haakjes in de vergelijkingen (1') t/m (4') de vermogens-
codfficidnt vormt. Aangezien de totalen van de interest-
kolommen allen nul zijn, kunnen we concluderen dat de som
van de vermogenskolom gelijk aan 66n dient te zijn.

(3) Vermeld zij nog dat op basis van de consistentie-voorwaarde
- - -

geldt dat akl = abl - asl - aml' ak2 = as2 - ab2 - am2'

- -

ak3 = ab3 + as3 + am3' ak4 = am4 - ab4 - as4'

-        -        -

=a -a -aaky = aby - asy - amy en akv bv sv   mv
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-      -       -       -

(4") kdf = Vf + bdf - mdf df
- SEP

Wanneer we de hierboven geformuleerde vraagvergalijkingen van

geld, staatsobligaties en bankkrediet als ook de balansgelijk-

heid van het publiek transformeren in relatieve grootheden, re-

sulteren de volgende vergelijkingen:

(1)  md  = -amlrb - am2rs£ -am)rk + am4rc + amvv + amyY

(2)  sts = -aslrb + as2rs£ -as3rk - as4rc + asvv + asyy

( 3 )  bd  = -ablrb + ab2rs t +ab 3rk + ab4 rc + abvv + abyy

-           -

v               b                   m s£.P

(4)      kd     =  r2  v   +  'rs  bd  -      md   -re   s ts.k k k ke      e       e      e

Met betrekking tot de a-cooffici8nten in de vergelijkingen (1)

t/m (3) geldt:

-                                           -

, ==e i. j =1 '..., 4   a   = ve Q     a   = 1-a
mj   me mJ

my   my mv  my

-                                            -

a    = =ve- J. j=l ,...,4   a
ye

sj     p si sy = I  asy  asv = 1-asyS£e

ve -
j = 1,...,4 a

ye -abj = r abj by = C- aby   abv -

by .- 1-a

e e

De co&fficionten a respectievelijk a g = m, s, b, gevengy gv
inkomens- respectievelijk vermogenselasticiteiten weer. Aange-

zien de variabele r. i = b, s£, k, c, is gedefinieerd als1
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ri = rif - rie ' worden de interestelasticiteiten weergegeven

door de producten . r    ,h= In, si b i = b,  s, k,  c en
hj -ie

j = 1,...,4.

Voor de hande Zabanken kunnen we in absolute grootheden  de
volgende vergelijkingen formuleren:

-- verplichte
(5') rr =

Efmsf reserves

-          -     -      -     -b
- overschot

(6')  ref  = msf+hdf-rrf-skdf-bsf reserves

-- totale
(7' ) r f =

rrf+ref reserves

(8')  skb  = (_8  -----------   vraag
df      slrbf+Bs2rskf-Bs3rcf-Bs4rcbf-Bs5pf+Bsm)msf nchrt-

kist
papier

-                          -                                       -                            -                                                     - - -- -   -    aanbod
(9')  bsf  = (Bblrbf-Bb2rskf-Bb3rcf-Bb4rcbf-Bb5pf+Bbm)msf  van

bank-
krediet

-           - - vraag

(10 ')  11df    =  (Bhlrbf+Bh2rs]cf+8113rcf-Bhdrcbf+Bh51 f+Bhrn)msf   naar.krediet
van de
Centrale
Bank.

We bespreken deze vergelijkingen aan de hand van het onder-
staande schema:
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rbf rskf rrf=0     r cbf     vf        msf

-

b         +8       -B       -8 -B -B +Bsf bl b2 b 6 b 4 b5 bm

-b      -      -      -sk        -B +B -B -B -8        +Bdf Sl s2       s 6        s 4 S 5 sm

- -- ----
r -B -B +B -B       +B        +Bf rl r 2 r 6 r 4 r5 rm

-              -            -
-h -8 -B -B +B -8        -Bdf hl h2 h6 h4 h5 hm+ + + + + +

0           0           0             0           0             1
= = = = = =

In het bovenstaande schema treffen we op de derde rij de impli-

ciete vergelijking van de vraag naar reserves aan. Deze liqui-

diteiten van de eerste orde leveren geen interest op voor de
banken. Daarom geldt Trf = 0; uiteraard is er voor de banken

wel een impliciete opbrengst verbonden aan de reserves, omdat
ze bijdragen tot de liquiditeit van de banken. Ook thans bevat

de hoofddiagonaal van de interestvoet-coBfficidntenmatrix en-

kel positieve coofficignten, terwijl de overige elementen van
deze matrix negatief zijn. De consistentie-voorwaarde vergt

dat de kolomtotalen van de interestvoet-co ffici&ntenmatrix ge-

lijk aan nul zijn. Indien er sprake is van een symmetrische
matrix geldt hetzelfde voor de rijtotalen. Het totaal van de
pf-kolom is gelijk aan nul, omdat een wijziging in het ver-

plichte kaspercentage slechts in balansmutaties kan resulteren
--b- -

die voldoen aan de voorwaarde Amsf=0=arf+Askdf+Absf-Ahdf'
Volledigheidshalve wijzen we er nog op dat we geen aanbodver-

gelijking van girale deposito's hebben geformuleerd, omdat de
interestvoet van deze deposito's door de banken exogeen wordt
gefixeerd. Vanwege de balansgelijkheid kunnen er voor de han-
delsbanken slechts drie onafhankelijke gedragsvergelijkingen

worden geformuleerd. De balansgelijkheid komt tot uitdrukking
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in de vergelijking voor de overschotreserves. (1)

De transformatie van de bovenstaande vergelijkingen in relatie-

ve grootheden levert voor de handelsbanken de volgende verge-

lijkingen op:

(5)             rr      =  ms   +   Oe    

t«)    re  - 3L m  + ie  h  - r-re rr - fle '4 - te  bs                     d                                                                         sre re re re re
e         e         e         e           e

rr re
(7)             r         =   --err   +   re   re

r re e

(8 )   sk   = -Bs lrb + Bs2 rsk - Bs)rc - Bs 4rcb - BssF + ms

(9)    bs  = Bblrb  - Bb2rsk - Bb3rc - Bb4rcb - BbSF + ms

+m
(10)   hd  = Bhlrb  + Bh2rsk + Bh3rc  - Bh4rcb + Sh5#    s

Ten aanzien van de 8-coofficidnten in de vergelijkingen (8) t/m

(10) geldt:

me
-

me
-

me -

Bsj     :125 Bsj    Bbj  =r Bbj     Bhj  =   Bhj     j=1, . . . ,5.
e e

(1) Duidelijk zal zijn dat met betrekking tot de co6fficionten
van de impliciete vergelijking van de totale reserves van
de banken geldt dat
- - - -

Brl   Bbl - Bsl - Bhl ' Br2 = Bs2 - Bb2 - Bh2 '
- -

Br4 = Bh4 - Bb4 - Bs 4 ' B r5 = Bb5 + B s 5 + Bhs en

Brm   1 + Bhm - Bbm - ism '
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De nominale vraag naar schatkistpapier respectievelijk staats-
obligaties van de CentraZe Bank vormt een instrumentvariabele.

Vandaar dat we thans enkel de balansgelijkheid van de Centrale
Bank behoeven te formuleren:

-         -        -           -

(11') H =R - SL - SK aanbod van krediet van de Centralesf f df df-      -                                Bank

Na de transformatie in relatieve grootheden resulteert

r sZCB - CB        -      -sk Cs,r + sks»)
(1 1)      hs   =  A.5  r  -  re     SLdB   -  =1-  SKdB   +                -                      P.    (1)

e      e          he   -           he

Het aanbod van staatsobligaties en schatkistpapier vloeit voort

uit de financiering van het financieringstekort van de overheid.

We veronderstellen dat er op het pad van de gelijkmatige groei

sprake is van een financieringstekort. We gaan er verder van uit
-       -

dat het feitelijke financieringstekort, gf - tf' voortdurend
-       -

gelijk is aan het structurele financieringstekosrt, g  -t.e e
In termen van relatieve afwijkingen is het financieringssaldo

dus voortdurend nihil. Met betrekking tot het aanbod van de

schuldtitels van de overheid impliceert dit:

-         -

(12') SL = SF + SL - SL aanbod van staatsobligatiessf sf-1 se se-1

(1) Opgemerkt zij nog dat de gecorrigeerde basisgeldhoeveel-
-     -

heid B luidt: B' cf'
c f   =   Rf   -   Hs f    "    df   + fdf.

zodat

-
CB - CBr      h st sk

8,  .  -e»  R  -  CS» Hs  -  re-SLdC,  +  re-SKr.ce ce ce ce
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(13') SK = SK + SK - SK aanbod van schatkist-
sf sf-1 se se-1

papier.  (1)

In relatieve grootheden luiden deze beide vergelijkingen

(12) SZ = -PS

(13) sk  = -P·S

In het onderhavige model bestaat het vermogen van het publiek

uit fysieke kapitaalgoederen als ook uit de totale voorraad

schuldtitels van de overheid, zodat

-      -       -           -

(14')  vf = kf + s£sf + sksf   vermogen van het publiek. (2)

We kunnen deze vermogensvergelijking als volgt toelichten. Wan-

neer we in eerste instantie uitgaan van een constante vraag

naar staatsobligaties en naar schatkistpapier bij de Centrale

Bank, impliceert de financiering van het financieringstekort

met staatsobligaties, de volgende balansmutatie bij het publiek:

Publiek

sz              +X          v                   +X

In dit geval zal de maatschappelijke geldhoeveelheid constant

blijven, maar het vermogen van het publiek is gestegen met de

waarde van de nieuwe schuldtitels.

(1) Volledigheidshalve wijzen we er nog op dat, vanwege de ver-
onderstelde gelijkmatige groei, de financiering van het
financieringssaldo door middel van staatsobligaties respec-
tievelijk schatkistpapier plaatsvindt conform de verhouding

SE ske e
respectievelijk . -

St + sk SE + sk
e     e                     e     e

(2) Zie bijvoorbeeld P. Korteweg, De monetaire sector, het
aanbod van geld en de instrumenten van de monetaire poli-

tiek, Leiden, 1971, blz. 47.
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In geval van de financiering met behulp van schatkistpapier,

resulteren de volgende balansmutaties:

Handelsbanken Publiek

-b                  -                      -
sk +x    m +x +X V +Xd                           s                             md

Nu neemt het vermogen van het publiek toe met de stijging van

de maatschappelijke geldhoeveelheid, die gelijk is aan de waarde
van de door de handelsbanken gekochte schuldtitels.

Het is ook mogelijk dat de staatsschuld wordt geplaatst bij de
Centrale  Bank. We krijgen  dan de volgende balansmutaties:

Centrale Bank Handelsbanken

-  C.   - C.                 1   -sEd /skd .„    r      + x        r      *x I ms +X

Publiek

1 -md+x          v        +x
Thans neemt het vermogen van het publiek toe met de stijging
van de maatschappelijke geldhoeveelheid, die gelijk is aan de
waarde van de door de Centrale Bank gekochte schuldtitels. We
kunnen dus concluderen dat er in al deze gevallen een mutatie
in het vermogen van het publiek optreedt ter grootte van de
mutatie in de totale staatsschuld.

Met betrekking tot vergelijking (14') zij nog opgemerkt dat we
hebben geabstraheerd van de vermogensmutaties, die de wijzi-
gingen in de interestvoeten van de drie vermogenscomponenten
-kapitaalgoederen, staatsobligaties en schatkistpapier- veroor-
zaken in de waardering van het vermogen.
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Na de omzetting van de vermogensvergelijking in relatieve groot-
heden resulteert:

-           -

k sga sk
(14)  v = l k + r-X sgs +-_e sks.

V                    V                               V
e                     e                               e

De totale vraag naar staatsobligaties respectievelijk schatkist-

papier luidt in absolute grootheden:

(1 5 ')      S-Ldf    =    SLPdf     + S-LiBf totale vraag naar staatsobligaties

- -b - CB
(16') SK = SK   + SK totale vraag naar schatkistpapier.df    df    df

De transformatie van deze beide definitievergelijkingen in re-

latieve grootheden levert op:

sEP -CB - CBSE S 9+

(1 5)       s E d      =   .es£    +   r-e      SI,CB   _   „_e      p
SE sEe

SLe e

-"' . CB
-CB

sk sk sk

(1 6)        skd       =    "l   sk     +   ---e-   SK B    -    -re-   P.sk ske ske e

Tot slot van deze sub-paragraaf complementeren we het monetaire

sub-model met een zestal marktevenwichtsvergelijkingen, die we

rechtstreeks formuleren in relatieve grootheden

(17) md
= In

S

(18) SE = Stds
(19)  b   =bds
(20)  k   =kd

(21)  skd = skS

(22)  hd  = hs
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Opgemerkt zij nog dat de variabele k, voortvloeit uit de accu-

mulatiefunctie, die in de volgende sub-paragraaf bij de bespre-
king van de redle sector zal worden afgeleid.

3.4.1.2. Het redle sub-model

Het sub-model van de redle sector bevat tien definitievergelij-

kingen, negen gedragsvergelijkingen en een marktevenwichtsver-

gelijking. De definitievergelijkingen luiden in absolute groot-
heden:

-           -       -      -

(23') xf =cf + if + gf totale bestedingen

-           -        -

(24') ygbf  = Ytf - t£f beschikbaar looninkomen

(25') yrbf  = yrf - t beschikbaar winstinkomenrf

--

(26') yff = zf wf looninkomen

= pff re le loonvoet(27') wf
Pf

-Y £f(28') w'    = . loonkosten per eenheid produductf
Yf

-            -      -

(29') Yrf   = Yf - Ytf winstinkomen

(30') - bf  =
 

(over-)bezettingsgraad

-           -          -

(31') kf = kf-1 + if-1 - 6kf-1 kapitaalaccumulatie

(32') tf = tif + trf totale belastingen.

Als toelichting op de accumulatiefunctie (31') kan nog worden
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opgemerkt dat aan deze relatie de gedachte ten grondslag ligt

dat de netto-investeringen, (if-1 - 6kf-1)' eerst na 66n perio-

de bijdragen tot de uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad

en daarmee tot een toename van de productiecapaciteit.

De transformatie van de bovenstaande definitievergelijkingen in
relatieve grootheden levert de volgende vergelijkingen op:

C i g
(2 3)    x            =   -e   C   +   re   i   +   re   g

X                     X                     X
e                     e                     e

1             Tle(24) yEb  =    -    Y£ - -t
(1-T ) (1-Tle 

£

£e

T
1       _    -re  t(25)  rb

=
yr

(1-Tre  (1-Tre)  r

(26) yt =2+W

(27) w    =p  -p
2,

(28) w' = yf - y

X

(29) Yr  = (1- e) y - (1- e) YZ

(30) -sh  =Y-Y'

(31) k    = k-1 + (1+ n) (i-1 - k-1)

T X T   (1-Xe 
(32) t    =  Ze  e t     re-

T£Te e

De negen gedragsvergelijkingen van het reole sub-model luiden

in absolute grootheden:
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(33 ' ) C =Y consumptief        Zbf

- -
-             -  Pf-1 - Yrbf-1Pf-1 ·(34') if =  -Eb (rbf-1 -  -   ) +E J investe-

 rbPf-2             Pf     ringen

-      -      -

(35') gf =tf + ge -te overheidsbestedingen

--

(36') t Ef
=

TifY£f belasting looninkomen

--

(37') t belasting winstinkomenrf = TrfYrf

k
(38')  y         - -                                         productiecapaciteitf

K

-Y - 1(39') Zf
=
-asbfYf werkgelegenheid

--

AP tf 1 -£          APf(4 0' ) . = BAC  - e)
+  4 1- nominale loonvoet

f

P£f-1          e          Pf-1
£

(4 la ' )  Pf Aw'

Pf-1 f-1
= 1112 . -f

prijsniveau
--

(4 lb,)  ff-- - -E  f-Yf
P f -1                        Y 

Met betrekking tot de bovenstaande gedragsvergelijkingen, kun-
nen we nog de volgende toelichting geven. In vergelijking (33')
wordt gesteld dat het gehele beschikbare looninkomen ten behoe-
ve van de consumptieve bestedingen wordt aangewend. De bespa-
ringen van de loontrekkers zijn dus nihil. In vergelijking (34')
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worden een tweetal verklarende variabelen van het investerings-
volume onderscheiden, te weten de reole interestvoet van bank-

krediet en het reole beschikbare winstinkomen. De redle inte-
restvoet is gelijk aan de nominale interestvoet minus de ver-

wachte inflatiegraad. We veronderstellen dat de verwachte in-

flatiegraad gelijk is aan de feitelijke inflatiegraad. Verder
wordt verondersteld dat het nominale beschikbare winstinkomen

van de vorige periode bepalend is voor de nominale investerin-
gen in de lopende periode. De reole investeringen in de lopende

periode zullen dus, gegeven de omvang van het nominale beschik-

bare winstinkomen in de vorige periode, geringer zijn naarmate

het huidige prijsniveau hoger is. Ten aanzien van het investe-

ringsvolume op het gelijkmatige groeipad wordt verondersteld

dat  (-sb rbe-1 + E ) = 1, hetgeen impliceert dat
Yrb

i  = -
e     Yrbe-1 o (13

Op het gelijkmatige groeipad worden de investeringen dus volle-
dig gefinancierd uit de redle beschikbare winsten van de vorige

periode. Met betrekking tot vergelijking (39') veronderstellen
we dat de ondernemingen geen interne arbeidsreserve aanhouden,

hetgeen impliceert dat de codfficiont y een waarde van &&n

heeft. In vergelijking (40') wordt gesteld dat de feitelijke

relatieve mutatie in de nominale loonvoet in de eerste plaats

positief afhankelijk is van de mutatie in de relatieve afwij-

king van de feitelijke werkgelegenheid ten opzichte van de

werkgelegenheid op het gelijkmatige groeipad. Indien we veron-

derstellen dat het feitelijke arbeidsaanbod voortdurend gelijk

is aan het structurele arbeidsaanbod -hetgeen impliceert dat
het meer dan normale aanbod nihil is- kunnen we stellen dat de

(1) We  verwijzen  in dit verband  naar de Appendix  3. 1,  waar

wordt vetmeld dat op het pad van de gelijkmatige groei alle
interestvoeten constant worden verondersteld. Verder merken
we volledigheidshalve nog op dat geldt dat:-

yrbe = ie + (3e - ie)' waarbij  rbe =  rbe-1 (1 + gn),

zodat voldaan is aan de door Schouten gestipuleerde tau-
tologische relatie van Kalecki. Zie D.B.J. Schouten, op.
cit., blz. 21.
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coofficiont B de mate aangeeft, waarin de nominale loonvoet op

een mutatie in de spanning op de arbeidsmarkt reageert. Er is

dus sprake van de zwakke werking van het arbeidsmarktmechanis-
me. (1) In de tweede plaats treedt er conform de coafficiant

41 een doorberekening van de prijsstijging in de nominale loon-
voet  op.

De prijsvormingsfuncties (4la') en (4lb'), zullen we in samen-

hang met de onderstaande vergelijking (41) bespreken.

De transformatie van de bovenstaande gedragsvergelijkingen in

relatieve grootheden levert de volgende relaties op:

(33)  c  = ygb + c

(34)  i  = -Eb(rb-1 - Ap-1) + y rb-1 - Ap + i

t
(35)  g  = --e t

ge

(36)  t£ = yg + =-L Ig
T
£e

(37)  tr = yr + -1- Ir
T
re

(38)  y' = k

(39)  1  = -sb + Y'

(40)  pt = 82  + PIP + PE

(41)  Ap = 42Aw' - Esbo

(1) Zie voor het onderscheid tussen de sterke en de zwakke
werking van het arbeidsmarktmechanisme W. van den Goorberg,
Een Macro-Economische Theorie van de Werkgelegenheid,
Leiden, 1979, blz. 41-42.
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Ten aanzien van de prijsvormingsfunctie (41) geven we nog de
volgende toelichting. In vergelijking (4la') wordt de feitelij-

ke inflatiegraad door middel van de doorberekeningscoofficiont

02 gerelateerd aan de relatieve toename van de loonkosten per

eenheid product. Verder wordt in vergelijking (4 lb') de feite-

lijke inflatiegraad positief afhankelijk gesteld van de span-

ning op de goederenmarkt. De prijsvorming zoals beschreven door

relatie (4la'), is actueel in een zuiver vraagmodel. In een der-

gelijk model geldt dat de totale effectieve vraag naar goederen

beduidend geringer is dan de productiecapaciteit, met andere

woorden dat xf < Yf. De prijzen reageren dan niet op de markt-
omstandigheden. De prijsmutaties zijn uitsluitend het gevolg

van de wijzigingen van de loonkosten per eenheid product. De

prijsvormingsfunctie (4 lb') is van toepassing in een zuiver

aanbodmodel. In een dergelijk model zijn de goederenprijzen

perfect flexibel, hetgeen impliceert dat er voortdurend sprake

is van een volledige bezetting van de productiecapaciteit; mo-
deltechnisch geldt  in het zuivere aanbodmodel  dat  E+ = .  Ver-
gelijking (41) behelst de synthese van de beide hierboven be-

schreven extreme posities. Naarmate de elasticiteit van het

algemene prijsniveau ten opzichte van de bezettingsgraad, 6,

groter is, kunnen we stellen dat er in sterkere mate sprake is
van een aanbodmodel.

De transformatie van de vergelijkingen (4la') en (4lb') in re-

latieve grootheden levert successievelijk op:

(4la)  Ap = 42aw'

(4lb) Ap = -ES .b

De samenvoeging van deze beide relaties resulteert vervolgens

in de prijsvormingsfunctie van het synthesemodel, zoals deze is

geformuleerd in vergelijking (41).

We complementeren het model van de redle sector met de even-

wichtsvergelijking van de goederenmarkt, die in relatieve groot-
heden luidt:
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(42)  x = Y·

Het evenwichtsmodel telt 42 vergelijkingen en 41 endogene varia-

belen. De onbekende variabelen bestaan uit de 42 variabelen,

zoals vermeld in het linkerlid van de vergelijkingen (1) tot

en met (42), verminderd met de 7 "dubbeltellingen" van de markt-
evenwichtsvergelijkingen (17) tot en met (22) en (42), plus de

interestvoeten rk' rb' rs£' rsk' en de variabelen ms en y. Het

model kent slechts 41 onafhankelijke vergelijkingen. We kunnen

dit als volgt toelichten. Indien we vergelijking (14) substi-
tueren in vergelijking   ( 4) resulteert:

-         -

P
Sta sk        b       ms£k  -k= --wst  + r-esk  + rS b  - lm  -res£P.d              s          s       d       d         dk k k k ke          e          e        e        e

Verder resulteert de substitutie van de vergelijkingen (6) en

(7) in vergelijking (11) in:

-             -        -b        - -C B - CB

 Ch -h.)=  em  - sk kb - 5b  - 5-s,98 - -ske-sk B. (1)s d s-d
k          k      k                            kkes   ke    ae                                  e                     e e

We kunnen dus afleiden dat geldt dat:

-               -               - -

- p     - CBh                     mb sz
SZA

SE CB

tkd-k) + ths-hd) f Cms-md) +CS(bd-bs) +{r- s,s- (2--s,dP+ --s,d  ) }e          e          e           e        e       e

- -b - CB
sk sk sk CB

+{=--esks- (r-esk +keskd  ) }kk
e                        e                     e

(1) Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende definities
CB CB CB CB

s t d     =  S d     -   p  en   skd     =  SEd     -   P.



- 217 -

Door gebruik te maken van de vergelijkingen (15) en (16) kunnen

we voor deze uitdrukking schrijven:

-              -

h                   m                   b st sk

(kd-k) = .=2 (hd-hs) +  (ms-md) +=e(bd-bs) +re(sit -82.) +e(sks-Skd) .s ak         k         k         k             k
e          e          e          e             e

Op basis van deze vergelijking kunnen we concluderen dat in ge-
val van evenwicht op de markten van krediet van de Centrale

Bank, geld, bankkrediet, staatsobligaties en schatkistpapier,

tevens voldaan is aan de gelijkheid kd = k. Op grond van het

voorgaande kunnen we, zoals in dit verband te doen gebruikelijk
is, de evenwichtsvergelijking (20) elimineren. Er resteren dan

nog 41 onafhankelijke vergelijkingen ter bepaling van 41 varia-
belen.

Ter afsluiting van deze sub-paragraaf is het van belang om

-tegen de achtergrond van onze bespreking van de transmissie-

kanalen in hoofdstuk 1- op te merken dat het evenwichtsmodel

slechts don transmissiemechanisme kent, te weten het krediet-

kostenmechanisme. Het model bevat wel vermogenseffecten, doch

deze treden enkel op in de monetaire sector en zijn dus niet

aanwezig in de redle sector. De vermogenseffecten, zoals deze

zijn opgenomen in de vergelijkingen (1) tot en met (3), hebben

uitsluitend betrekking op het volume van het re6le vermogen.

Zoals we al eerder opmerkten is er geabstraheerd van de vermo-

gensmutaties, die voortvloeien uit wijzigingen in de interest-
voeten.

3.4.2. Het onevenwichtsmodel

In deze sub-paragraaf zal het hierboven geformuleerde evenwichts-

model worden omgevormd tot een onevenwichtsmodel. In dit ver-

band is het wellicht dienstig om enige aandacht te wijden aan
de werking van de financiole markten. We kunnen in essentie een
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drietal modaliteiten van interestvorming onderscheiden. (1)

Allereerst kan de interest worden bepaald door het evenwicht

tussen de vraag naar en het aanbod van de desbetreffende ver-

mogenstitel. Het is ook mogelijk dat de interestvoet conform

een interestvormingsfunctie wordt bepaald door een van de markt-

partijen, terwijl de hoeveelheid wordt bepaald door de andere

marktpartij . Een derde mogelijkheid  is  dat de interestvoet wordt

bepaald conform een interestvormingsfunctie, terwijl de verhan-

delde hoeveelheid wordt bepaald op basis van de minimumregel of

een weging van vraag en aanbod. Op de markten van girale depo-
sito's en Centrale-Bank-krediet worden de interestvoeten r

C
respectievelijk rcb gefixeerd door de handelsbanken respejtie-

velijk door de Centrale Bank. De verhandelde hoeveelheden girale

deposito's respectievelijk Centrale-Bank-krediet worden bepaald

door het publiek respectievelijk door de handelsbanken. Grafisch

kunnen we dit bijvoorbeeld illustreren aan de hand van de onder-
staande grafiek van de markt van het krediet van de Centrale
Bank.

r
cb

' 

rcb             1- --- -

44  -  h     C  r    rd    b' sk'rc'rcb'/'ms)

h=hd=hs hd,hs

Figuur 3.3.

(1) Zie in dit verband ook R. den Haan, B. Hasselman en
V.     Okke r,     ar t.     c i t. ,     b l z.     7-8.
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De overige interestvoeten, rb' rs£' rsk en rk worden bepaald

door het evenwicht tussen vraag en aanbod op de desbetreffende
markt.

In het onevenwichtsmodel zullen we met betrekking tot de markt

van bankkrediet overgaan van de eerstgenoemde naar de als derde

aangegeven modaliteit van interestvorming. De wijzigingen van

het evenwichtsmodel, die op grond hiervan worden doorgevoerd

zullen we hieronder kort bespreken. Allereerst vermelden we de,
ook  reeds in paragraaf 3 gebezigde, interestvormingsfunctie
voor bankkrediet:

(43 OE) b rb = 0 (bd-1 - bs-1)0  (1)

Aangezien de omvang van de bancaire kredietverlening thans niet

meer wordt bepaald door het evenwicht tussen vraag en aanbod,

dienen we verder te beschikken over een afzonderlijke verge-
lijking ter bepaling van de gerealiseerde kredietomvang. Zoals

we in paragraaf 3 reeds vermeldden, zullen we de minimumregel
hanteren:

(19 OE)
b   =  min    (bd   '   bs)  '

Bij het publiek -de gezinshuishoudingen en de ondernemingen-
treden tengevolge van de mogelijkheid van de kredietrantsoene-

ring wijzigingen op in een aantal vraagfuncties, waardoor de

vergelijkingen (1), (2), (4) en (34) nu als volgt luiden:

(1) We zullen de vergelijkingen, welke specifiek zijn voor
het onevenwichtsmodel aanduiden met de toevoeging "OE".
Het nummer van de vergelijking geeft aan in plaats van
welke vergelijking van het evenwichtsmodel de OE-verge-
lijking komt.



- 220 -

C 1 OE) md = -amlrb-am2rs£-am3rk+am4rc+amvv+amyy-am(bd-1-b-1)

C 2 OE) slf= -aslrb+as2rst-as3rk-as4rc+asvv+asyy-as(bd-1-b_1)

v     bm       sEP
(    4    OE)    kd   =   .e   v   +   .e   b    -    re   md    -    --e   S gs

k k k ke e e e

(34 OE) i = -eb(rb-1-AP-1)+ rb-1-ap-ai(bd-1-b-1) + i.

De bovenstaande vergelijkingen betreffen effectieve vraagfunc-

ties. Indien we de effectieve grootheden zouden voorzien van
de bovenindex e, zouden we drie van de vier bovenstaande rela-

ties ook als volgt kunnen schrijven:

md  = md - am(bd-1 - b-1)

sEPde = sz  - as (bd-1- b-1)

1 =i-
ai (bd-2 - b-1)

De effectieve vraag van het publiek naar geld, staatsobligaties

en nieuwe kapitaalgoederen, is dus gelijk aan de potentiole

vraag, verminderd met het desbetreffende kredietrantsoenerings-
effect, dat van uit de kredietmarkt uitgaat naar andere finan-
ciole  markten  en de goederenmarkt. We veronderstellen  dat  de
kredietrantsoenering niet enkel leidt tot een herziening van

de investeringen, doch ook van de vraag naar geld en naar
staatsobligaties. In principe is het dus mogelijk dat de kre-

dietrantsoenering volledig ten laste komt van de effectieve

vraag  naar  geld en/of staatsobligaties. Er vindt dan  dus  geen
korting plaats op de vraag naar investeringsgoederen, hetgeen

impliceert dat ai = 0· Naarmate de overloopcoofficidnten am en

as geringer zijn, zullen de negatieve gevolgen van de krediet-

rantsoenering voor de effectieve investeringen groter zijn.
Wellicht ten overvloede wijzen we er nog op dat vergelijking
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(4 OE) niet -zoals in vergelijking (4) het geval is- de vraag

naar krediet, bd' bevat, doch de feitelijke kredietverlening,

b.  We  zullen  op deze vergeli jking hieronder nog nader ingaan.

De wijzigingen van het evenwichtsmodel, die zijn vervat in de
vergelijkingen (i OE) i = 1,2,4,34 vloeien voort uit de moge-

lijkheid van het optreden van kredietrantsoenering. In geval

van kredietrantsoenering geldt dat b. >b, zodat b=b, het-a              s                                             S

geen impliceert dat (bd - b) >  0. Het is uiteraard ook denk-
baar  dat er sprake  is van kredietabsorptie.  In dat geval geldt

dat bd < bs' zodat b = bd' hetgeen betekent dat er een posi-
tieve kredietabsorptie ter grootte van (bs - b) optreedt. Ten-

gevolge van de mogelijkheid van de kredietabsorptie, treden er

in de relaties die het gedrag van de handelsbanken beschrijven

een aantal wijzigingen op, die resulteren in de volgende ver-

gelijkingen:

-          -

m      h rr sk       b
e        e  b    e, -

(    6    OE)     re       =   =re   ms    +    12-41       -   --     r r   -   =      sk       -    =-d                  d
re re re re re
e e e e e

C 8 OE) slcd = -Bslrb+Bs2rsk-Bs3rc-Bs#rcb-Bs5 +ms-1+Bs (bs-1-b-1 

(10 OE) h =B
hlrb+Bh2 rsk+Bh3 rc-Bh4rcb+Bh 5 +ms- Bh (bs_ 1-b-1 ),d

De vergelijkingen (8 OE) en (10 OE) geven de effectieve vraag
naar schatkistpapier en naar krediet van de Centrale Bank door

de handelsbanken weer. Een aanbodoverschot van bancair krediet

resulteert volgens deze relaties -vergeleken met de potenti le

vraag, zoals weergegeven door de vergelijkingen (8) en (10)-

in een extra vraag naar schatkistpapier en een geringere vraag
naar krediet van de Centrale Bank. Indien we de effectieve

grootheden weer zouden voorzien van de bovenindex e, zouden we

twee van de drie bovenstaande relaties als volgt kunnen schrij-

ven:
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be    b
skd  = skd + Bs(bs-1 - b-1)

e

hd   = hd - Sh (bs-1 - b-1)·

Verder wijzen we er nog op dat, anders dan in vergelijking (6),

de effectieve balansevenwichtsvergelijking (6 OE) de feitelijke
kredietverlening bevat.

De laatste wijzigingen van het evenwichtsmodel zijn van prag-

matische   aard en betreffen   de   met 66n periode ver traagde opname
van ms in de aanbodvergelijking van bankkrediet en in de ver-

gelijking van de vraag naar schatkistpapier van de handelsban-
ken.

(9 OE) bs = Bblrb - Bb2rsk - Bb3rc - Bb4rcb - BbSu + ms-1

We kunnen de reden van de onderhavige wijzigingen als volgt
kort toelichten. Op basis van de balans van de handelsbanken

kunnen we voor het geldaanbod het volgende schrijven:

-b           -          -r               sk                   b              h
m  = xe r + ·re skb + -e b - -e hs m  m  d m

e       e          e       e

Verder kunnen we, indien we achtereenvolgens de vergelijkingen
(21)  en (13) substitueren in relatie  (16)  voor skb schrijven:

b           e    CBs-kCB

skd = -P-  -3- SEdsk
e

Indien we vervolgens deze uitdrukking voor skb substitueren in
de zojuist afgeleide geldaanbodrelatie, resulteert: ·

- -b - CB
r sk sk          b      he       e       e    CB    e      e

ms = -- r - -__ p _ -__ SKd  + -- b - -- hd
m      m       m           m      me       e        e            e       e
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Wanneer we tenslotte, met gebruikmaking van de marktevenwichts-

vergelijking (22), hd = hs' vergelijking (11) substitueren in

de bovenstaande vergelijking voor ms' krijgen we de volgende
relatie:

-
CB CB

b      (sk  + s£ ) s£

m   =reb_    e     e         e  SLCB-       P+ -    -d.S m                                 m                                 m
e                                 e                                 e

De bovenstaande exercitie maakt duidelijk dat het geldaanbod in

een bepaalde periode mede afhankelijk is van de kredietomvang

in dezelfde periode. Indien in de kredietaanbodvergelijking van
de handelsbanken de variabele m  onvertraagd zou blijven staan,
zou het kredietaanbod in een bepaalde periode dus mede afhan-

kelijk zijn van de kredietomvang in dezelfde periode. De toe-

passing van de minimumregel zou hierdoor problematisch worden.

Een soortgelijke opmerking kan worden gemaakt ten aanzien van

de vergelijking van de vraag naar schatkistpapier van de han-
delsbanken. Indien we in deze vergelijking de variabele m  on-S

vertraagd zouden handhaven, zou de vraag naar schatkistpapier
-en daarmee ook de interestvoet van deze schuldtitels van de

overheid- mede afhankelijk zijn van de kredietomvang in dezelf-

de periode. Aangezien het kredietaanbod onvertraagd afhankelijk

is van de interestvoet rsk' zou dus ook de onvertraagde opname

van ms in vergelijking (8 OE) impliceren dat het kredietaanbod

in een bepaalde periode mede afhankelijk zou zijn van de kre-

dietomvang in dezelfde periode. Om aan het onderhavige probleem
het hoofd te bieden, hebben we in de vergelijkingen (8 OE) en

(9 OE) een recursief element ingebouwd, door de vertraagde op-

name van het geldaanbod.

Het onevenwichtsmodel bevat 43 vergelijkingen en 42 endogene

variabelen, te weten de 41 variabelen van het evenwichtsmodel
als ook de additionele variabele b. Slechts 42 vergelijkingen

kunnen als onafhankelijke variabelen worden gekwalificeerd. Op

een analoge wijze als bij het evenwichtsmodel, maar nu met ge-

bruikmaking van de desbetreffende onevenwichtsvergelijkingen,

kan worden afgeleid dat geldt:
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h ms£ sk

(kd-k) = =2(hs-hd)+ (ms-md)+-e(S£ -Sz )+.-e·(sk -sk ) .
k         k         k             ks d s d
e         e          e             e

We wijzen er op dat het bovenstaande resultaat enkel wordt ver-

kregen op grond van het feit dat we in de vergelijkingen (4 OE)
en (6 OE) niet de variabelen bd respectievelijk bs' doch de
kredietomvang, b, hebben opgenomen. Indien we in de zojuist

genoemde vergelijkingen bd respectievelijk bs zouden hebben
opgenomen, zou in geval van de marktevenwichten hd = hs' md = ms'

s£d = sEs en skd
=

sks' niet de gelijkheid kd = k resulteren
doch zou gelden dat:

-

Ckd-k)    =  =2   (bd  -  bs).ke

De reden van de opname van de kredietomvang, b, in de vergelij-

kingen (4 OE) en (6 OE) is dus gelegen in het feit dat op deze

wijze de voortdurende gelijkheid kd = k wordt bewerkstelligd,

indien er sprake is van evenwicht op de markt van krediet van
de Centrale Bank, de geldmarkt, de markt van staatsobligaties
en de markt van schatkistpapier.

3.5. De werking van het onevenwichtsmodel

Het in de vorige paragraaf geformuleerde onevenwichtsmodel be-

vat tien exogene variabelen, namelijk de monetaire instrument-
CB CB

variabelen, rcb' 0, SLd  en SKd ; de exogeen veronderstelde
-                                                  -                           -

interestvoet op girale deposito's, rc; de fiscale instrument-

variabelen, z£ en rr; de autonome bestedingscomponenten, c en i;
en tenslotte de auEonome component van de nominale loonvoet,

pg. We veronderstellen dat r  = 0. In deze paragraaf besprekenC
we achtereenvolgens de simuIatieresultaten van de zojuist ver-

melde exogenen. In eerste instantie komen de monetaire impulsen

aan de orde. Vervolgens analyseren we de gevolgen van de beide

fiscale impalsen, waarna tot slot de invloeden, die uitgaan van
de twee bestedingsimpulsen en de loonimpuls worden geanalyseerd.
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We zullen steeds uitgaan van een permanente niveauverhoging

van de desbetreffende exogene grootheid.

Bij onze simulaties worden de in de onderstaande tabel weerge-

geven waarden van de diverse coofficidnten verondersteld.

Tabel 3.3. Waarden modelcoMfficidnten

a   = 0,20 a = 0,10  abl =1 B = 0,20 B =1 8 =1
ml Sl Sl bl hl

am2 = 0,50  as2 = 2
ab2 = 0  Bs2 =

1
Bb2  =OAO   Bh2  =  0,1 0

am3 =
1 as3 = 0,50  ab3 =0 B = 0,20 B =0 50 B = 0,10s 3 b3

-

h3

am# =49,50  as4 = 0,10 ab4 s 4 b 4 h4=0,10 B = 0,20 B =0,0 B =2

amy = 0,20  asy = 0,75  aby = 1  Bss = 0,50  Bb5 = 1   Bh5 = 0,50

a   = 0,80 a = 0,25 a =0
mv SV bv

am  = 0,20  as  = 0,10  ai  =0,70  Bs = 0,40 B   = 0,60h

e   = 0,20

B   = 0,25 6 = 0,25  Wl  =1   4  =12

c   = 0,21 = 0,30  Tre =0'30  Xe = 0,70
6 = 0,15 gn = 0,05e            ke

De keuze van de bovenstaande codfficionten is geschied op ba-

sis van een drietal overwegingen. In de eerste plaats hebben
we uiteraard voor de diverse coofficidnten, van uit empirisch

oogpunt zo realistisch mogelijke waarden gekozen. In de tweede

plaats dienen de codfficidnten te voldoen aan de in de vorige

paragraaf besproken consistentie-voorwaarde.  Uit deze voorwaar-

de vloeit voort dat de impliciete vergelijkingen inzake de

vraag naar bestaande kapitaalgoederen van het publiek en de
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vraag naar reserves van de banken consistentie coofficidnten

kennen, hetgeen impliceert dat aki , 0, i = 1,..., 4, y, v en
B . > 0, j = 1, 2, 4, 5, m. In dit verband dienen we er nogrJ
op te wijzen dat de monetaire coofficionten niet voldoen aan

de -ook in de vorige paragraaf besproken- symmetrie-voorwaarde.
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de onderhavige

voorwaarde te weinig ruimte laat voor de bepaling van de diver-

se monetaire coMfficidnten. In de derde plaats zijn de cooffi-

cionten zodanig gekozen dat zowel het regime van de krediet-

rantsoenering als het kredietabsorptieregime elk afzonderlijk
stabiel zijn. Ter verificatie van de stabiliteit van deze beide

kredietregimes, geven we hieronder de karakteristieke verge-

lijkingen van de afzonderlijke regimes. (1)

In de situatie waarin er sprake is van (A) kredietrantsoenering,

zodat geldt dat bd > bs' is de volgende karakteristieke verge-

lijking van toepassing

(A) Y -
11023020   18145884 16514854
2835000  -1 2835000 Y-2 -  2835000 Y-3

 
8969850 _ 2797928     388416 =02835000  -4    2835000 Y-5 2835000  -6

met als karakteristieke wortels, X, en moduli, mod,

XAl   = 0,53 mod = 0,53A1

XA2,3        -                   A2,3
= 0,37 + 0,49 i mod = 0,61

1     = 0,85 + 0,16 i mod = 0,87A4,5        -                    A4,5

1     = 0,92 mod = 0,92A6 A6

(1) In de Appendix 3.4 zullen we voor de beide kredietregimes
de volledige eindvergelijkingen voor het nationale
inkomen, y, afleiden.
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In de situatie waarin er sprake is van (B) kredietabsorptie,

zodat geldt  dat  bd  <  bs'   is de volgende karakteristieke verge-

lijking van toepassing

10920960   16816116 _ 12945276
(B) Y -  2835000 Y-1 2835000 Y-2 2835000 Y-3

5012440 794788 816 =0
1  78355ON Y-4

-
2835000 Y-5   2835000 Y-6

met als karakteristieke wortels, 1, en moduli, mod ,

X     = 0,00 mod = 0,00
B1 B1

A     = 0,52 + 0,23 i mod = 0,57
B2,3        -                   B2,3

X     = 0,92 mod = 0,92
B4 B4

A     = 0,95 + 0,22 i mod = 0,97
BS,6        -                   BS,6

3.5.1.  De monetaire impulsen

In deze sub-paragraaf bespreken we de simulatieresultaten van
een drietal vormen van monetaire politiek, namelijk de discon-

topolitiek, de kasreservepolitiek en de openmarkt politiek.

Met betrekking tot de disconto- en de kasreservepolitiek ver-

onderstellen we dat er sprake is van een restrictief monetair

beleid, hetgeen betekent dat de Centrale Bank overgaat tot een
verhoging van de officidle discontovoet, rcb' respectievelijk
van het verplichte kaspercentage, 2. De openmarkt politiek

komt tot uitdrukking in een mutatie in de staatsschuld in han-
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den van de Centrale Bank. In geval van de openmarkt politiek

gaan we uit van een expansieve impuls. De Centrale Bank gaat

dan dus over tot de aankoop van staatsobligaties van het publiek
dan wel schatkistpapier bij de handelsbanken. Dit betekent dat

CB CBSLd    respectievelijk SEd toeneemt.

3.5.1.1. De discontoimpuls

In de onderstaande tabel hebben we de modelsimulaties weerge-
geven, welke optreden tengevolge van een permanente verhoging

van het officiole disconto met 1 procentpunt.

Voorafgaande aan de bespreking van tabel 3.4 zij nog gememo-
reerd dat ook de monetaire variabelen luiden in redle termen.(1)

Wanneer men dus het verloop van bijvoorbeeld de nominale geld-

hoeveelheid, M, of de nominale kredietomvang, B, wenst na te

gaan, dient te worden bedacht dat in dit verband geldt dat
M=m+p respectievelijk B = b + P.

De verhoging van de discontovoet leidt in periode 1 uitsluitend

tot een mutatie in de monetaire variabelen. Indien we aller-

eerst de vier interestvoeten bezien, blijkt dat de bancaire

interestvoet, rb' constant blijft, terwijl de overige interest-

voeten alle een stijging vertonen. Bij de verklaring van het

verloop van de interestvoeten van staatsobligaties en van schat-
kistpapier, r respectievelijk rsk' dient steeds te worden be-s£

dacht dat het nominale aanbod van staatsobligaties en van schat-

kistpapier constant is. Aangezien in de eerste periode het al-
gemene prijsniveau niet muteert, is ook het redle aanbod van

deze beide schuldtitels van de overheid constant. Tezamen met

de constante kapitaalgoederenvoorraad, impliceert een constant

(1) De interestvoeten zijn uiteraard alle nominale interest-
voeten, welke door de aftrek van de (verwachte) inflatie-
graad kunnen worden getransformeerd in redle interest-
voeten.



Tabel 3.4  Verhoging officiole discontovoet.

variabele periode

1       2        3       4        5       6        7       8       9       10     trend

1.  y     0    - 0,43 - 1,02  - 1,46 - 1,81  - 2,08 - 2,27  - 2,35  - 2,34 - 2,23    0

2.  YEb 0 - 0,54 - 1,28  - 1,82 - 2,26 - 2,60 - 2,83 - 2,94  - 2,93 - 2,79    0

3·  Yrb 0 - 0,18 - 0,43 - 0,61 - 0,75 - 0,87 - 0,94  - 0,98  - 0,98 - 0,93    0

4.  t£    0    - 0,54  - 1,28 - 1,82  - 2,26 - 2,60  - 2,83 - 2,94 - 2,93  - 2,79    0

5.  t     0    - 0,18  - 0,43 - 0,61 - 0,75  - 0,87 - 0,94  - 0,98 - 0,98  - 0,93    0       'r N
6.  c     0    - 0,54 - 1,28 - 1,82 - 2,26  - 2,60 - 2,83  - 2,94 - 2,93 - 2,79    0       %

7.  i     0    - 0,19 - 0,45  - 0,64  - 0,79 - 0,91  - 0,99 - 1,03  - 1,03 - 0,98    0

8.  g     0    - 0,42  - 0,99 - 1,41  - 1,75  - 2,02  - 2,19  - 2,28 - 2,27 - 2,16    0

9.  k     0      0     - 0,04  - 0,11 - 0,21 - 0,32  - 0,44 - 0,54 - 0,64  - 0,71    0

10. PY 0    - 0,32  - 0,87 - 1,42  - 1,99 - 2,57 - 3,12  - 3,62 - 4,04  - 4,36 - 2,81

11. p     0    - 0,22 - 0,61 - 1,06 - 1,54 - 2,05 - 2,55 - 3,03  - 3,45 - 3,80 - 2,81

12. V 0    + 0,04 + 0,08 + 0,09 + 0,09 + 0,09 + 0,08 + 0,07 + 0,07 + 0,07 + 0,49

13. r +0,29 + 0,12  - 0,14 - 0,29 - 0,52 - 0,81 - 1,11  - 1,41 - 1,69 - 1,94  - 1,33k

14 r +0,07 + 0,33  + 0,68 + 1,00  + 1,32  + 1,60 + 1,84 + 2,04 + 2,17 + 2,24 + 1,01S£



Tabel 3.4. (Vervolg)

variabele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9      10     trend

15. r +0,20 + 0,77  + 1,34  + 1,78 + 2,19 + 2,61· + 3,00 + 3,31 + 3,53  + 3,66 + 1,79sk

16. r     0    + 0,12  + 0,21 + 0,23 + 0,18 + 0,12  + 0,06  - 0,01 - 0,07  - 0,12    0b

17. SEP   0    + 0,22 + 0,61 + 1,06 + 1,54  + 2,05 + 2,55  + 3,03  + 3,45  + 3,80 + 2,81d

b
18. sk 0 + 0,22  + 0,61  + 1,06  + 1,54  + 2,05 + 2,55  + 3,03  + 3,45  + 3,80  + 2,81d

19. m -0,33 - 0,48  - 0,48  - 0,50  - 0,46  - 0,36  - 0,21  - 0,02  + 0,21  + 0,45  + 1,22   30
20. h -2,31 - 2,29 - 2,13 - 2,09  - 2,19 - 2,16 - 2,05  - 1,89 - 1,69 - 1,47  - 0,60

21. r -0,66 - 0,50 - 0,17 + 0,16  + 0,47  + 0,85  + 1,24  + 1,62  + 1,98  + 2,30 + 1,83

22. re -2,65 - 0,60  + 1,65 + 4,07 + 6,08  + 8,10  + 9,94 +11,47 +12,63 +13,37 + 5,53

23. b     0    - 0,55 - 1,23  - 1,68 - 1,99 - 2,20 - 2,32  - 2,35 - 2,27 - 2,11    0d

24. b -0,58 - 1,02 - 1,31 - 1,46 - 1,69  - 1,88 - 2,00  - 2,04 - 2,00 - 1,88    0
S

25. b -0,58 - 1,02 - 1,31 - 1,68 - 1,99  - 2,20 - 2,32 - 2,35 - 2,27 - 2,11    0

regime (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
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aanbod van de reole staatsschuld dat het vermogen van het pu-

bliek, v, in de eerste periode ongewijzigd blijft.

De verhoging van de discontovoet leidt tot een afname van het

aanbod van bankkrediet. Deze afname kan, naast de verhoging van

de discontovoet als zodanig, tevens worden toegeschreven aan de

stijging van de interestvoet van schatkistpapier. We zullen de

mutatie in de interestvoet rsk hieronder nog toelichten. De

vraag naar bankkrediet blijft in de eerste periode onveranderd,

hetgeen betekent dat de kredietomvang, b, in deze periode in
dezelfde mate daalt als het bancaire kredietaanbod.

Aan de hand van de effectieve balansvergelijking van het publiek,
(4 OE) -waarin het vermogen, v, de vraag naar bestaande kapi-

taalgoederen, kd' alsmede de vraag naar staatsobligaties van

het  publiek,        s £ , niet muteren- kan worden aangetoond  dat  de
geringere beschikbare kredietomvang, b, dient te leiden tot een

afname van de vraag naar geld, md. De vereiste daling van de

geldvraag wordt geoffectueerd door de stijging van de interest-

voet van staatsobligaties, rsz' en van het rendement op de be-

staande kapitaalgoederen, rk. De stijging van deze beide inte-

restvoeten is tevens zodanig dat er geen wijziging optreedt in

de vraag naar staatsobligaties van het publiek. Hierbij dient
te worden bedacht dat r de vraag naar staatsobligaties posi-S£

tief en rk de vraag naar deze schuldtitels van de overheid ne-
gatief betnvloedt. De stijging van r en van rk zorgt er dusS£
voor dat de bestaande voorraad staatsobligaties in de vermo-

gensportefauille van het publiek wordt geabsorbeerd en resul-

teert simultaan in de noodzakelijke afname van de vraag naar

geld.

De vraag naar schatkistpapier van de handelsbanken wordt nega-

tief beinvloed door de verhoging van de discontovoet. Het aan-

bod van schatkistpapier blijft -evenals het aanbod van staats-

obligaties- in de eerste periode constant. Een ongewijzigde
interestvoet van schatkistpapier zou dus een aanbodoverschot

van deze schuldtitels doen ontstaan. Dit dreigende aanbodover-
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schot wordt voorkomen door de stijging van de interestvoet van
schatkistpapier, rsk 

De afname van de vraag naar het krediet van de Centrale Bank

bij de handelsbanken vloeit voort uit de verhoging van de dis-

contovoet en de afname van de geldhoeveelheid enerzijds en de

stijging van de interestvoet van schatkistpapier anderzijds. De

beide eerstgenoemde factoren -welke een negatieve invloed op

hd uitoefenen- domineren de laatstgenoemde factor, die een po-

sitieve invloed op hd heeft. Vandaar dat er een vermindering

van het krediet van de Centrale Bank aan de handelsbanken op-
treedt. De daling van de geldhoeveelheid doet de verplichte

kasreserves  van de banken in dezelfde mate dalen. Aangezien  het
krediet van de Centrale Bank, h, en de geldhoeveelheid, m, te-

zamen sterker afnemen dan de som van het krediet aan het publiek

en de verplichte reserves van de banken, resulteert er in de
eerste periode tevens een vermindering van de overschotreserves,

re.

De toelichting op het tijdspad van de monetaire variabelen in

de volgende perioden kan op een analoge wijze geschieden als

hierboven ten aanzien van de eerste periode is geschied. Hier-

bij dient wel te worden bedacht dat de in de eerste periode op-

getreden daling van de geldhoeveelheid een negatieve invloed

uitoefent op het aanbod van bankkrediet en op de vraag naar

schatkistpapier van de handelsbanken in de tweede periode. We

zullen hierna het accent leggen op het verloop van de variabe-
len van de redle sector.

In pe riode 2 treedt er een daling van de investeringen op. Deze
afname is de resultante van een tweetal factoren. In de eerste

plaats is de contractieve invloed van het kredietrantsoenerings-
effect van belang. In de vorige periode is er immers sprake

geweest van kredietrantsoenering. De niet-gehonoreerde krediet-

vraag gaat gedeeltelijk ten koste van de vraag naar investerings-

goederen in de tweede periode. Daarnaast oefent de kredietrant-
soenering van periode 1 een negatieve invloed uit op de vraag
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naar  geld  en naar staatsobligaties  in de tweede periode.  De  af-
name van de investeringen, welke enkel op grond van het krediet-

rantsoeneringseffect zou optreden is groter dan de feitelijke

afname van de investeringen, die in de tweede periode optreedt.
De reden hiervan is gelegen in het feit dat de contractieve mo-

netaire impuls het prijsniveau doet dalen -namelijk

Ap(2) = p(2) - p(1) <0-  hetgeen een positieve invloed heeft

op de investeringen. Immers, gegeven de omvang van de nominale

beschikbare winsten van de vorige periode, betekent een lager

huidig prijsniveau, een hogere redle waarde van de winsten uit

de vorige periode. De in de eerste periode doorgevoerde verho-

ging van de discontovoet heeft dus een tweeledig effect op de

investeringen in periode 2. In de eerste plaats kan de nega-

tieve invloed van de kredietrantsoenering in periode 1 worden

genoemd. Gegeven de omvang van de kredietrantsoenering, zal het

negatieve effect op de investeringen ceteris paribus geringer

zijn, naarmate de overloopcodfficidnt ai lager is. In de tweede

plaats kunnen we de positieve invloed van de daling van het

algemene prijsniveau onderscheiden. Indien de overloopcoofficidnt

a. nul zou zijn, kan de verhoging van de discontovoet, via de1

daling van het prijsniveau dus zelfs een stimulerende invloed

op de investeringen en daarmede op het nationale inkomen uit-
oefenen.

De afname van de investeringen veroorzaakt uiteraard een daling

van het nationale inkomen, y, een daling die nog wordt versterkt

door een vermindering van de beide overige bestedingscategoriden.
In dit verband wijzen we er nog op dat de daling van de over-

heidsbestedingen voortvloeit uit de, tengevolge van de inkomens-

contractie, optredende vermindering van de belastingontvangsten.
Immers de door ons veronderstelde permanente handhaving van het

structurele financieringstekort, noopt de overheid om bij terug-

lopende belastingontvangsten haar uitgaven te verminderen. De

daling van de werkgelegenheid, die tengevolge van de afname van

de productie optreedt, doet de nominale loonvoet dalen. Aange-

zien de daling van de investeringen eerst in de derde periode

tot een aantasting van de kapitaalgoederenvoorraad leidt, bete-
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kent de productievermindering tevens een daling van de bezet-

tingsgraad. Deze laatstgenoemde daling veroorzaakt de reeds hier-
boven vermelde daling van het algemene prijsniveau. De daling

van de redle loonvoet is, vanwege deze prijsdaling uiteraard

lager dan de daling van de nominale loonvoet. Van belang is in
dit verband de reactie-co&ifficidnt van de arbeidsmarkt, B.

Naarmate de elasticiteit van de nominale loonvoet ten opzichte

van de werkgelegenheidssituatie groter is, zal een gegeven da-
ling van de productie een grotere verlaging van de nominale

loonvoet -en daarmede  ce teris paribus tevens  van de loonkosten
per eenheid product- tot gevolg hebben.

Het hierboven reeds gesignaleerde vraagoverschot van bankkre-

diet in periode 1 veroorzaakt in de tweede periode een stijging

van de bancaire interestvoet, rb. De stijging van rb bewerkstel-
ligt, tezamen met de daling van het nationale inkomen, een af-

name van de vraag naar bankkrediet. De vraag naar bankkrediet

is echter ook in periode 2 nog gelegen boven het niveau van het

kredietaanbod. Het aanbod van krediet wordt weliswaar positief

beinvloed door de stijging van de bancaire interestvoet, doch

de hogere interestvoet van schatkistpapier en de daling van de

girale deposito's in de vorige periode, domineren gezamelijk

het eerstgenoemde positieve effect. Vandaar dat er ook in perio-

de 2 sprake is van het regime van de kredietrantsoenering. De

kredietomvang is in de tweede periode dus weer gelijk aan het
bancaire kredietaanbod.

Wat het verloop van de interestvoeten in de tweede periode be-

treft, blijkt uit tabel 3.4 dat het rendement van de bestaande

kapitaalgoederen ten opzichte van de vorige periode een daling

ondergaat, terwijl de drie overige interestvoeten -de bancaire

interestvoet, rb' en de interestvoeten van staatsobligaties en

schatkistpapier, rs£ respectievelijk rsk- een stijging vertonen.

De stijging van rb hebben we reeds toegelicht. De toelichting

op de ontwikkeling van de interestvoeten r en r vereist we-sE     k
derom in eerste instantie de analyse van de effectieve balans-

evenwichtsvergelijking van het publiek (4 OE). Wanneer we de
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variabelen van deze vergelijking bezien, kunnen we op de eerste

plaats opmerken dat de vraag naar de bestaande kapitaalgoederen

ook in periode 2 niet kan muteren, daar de kapitaalgoederenvoor-
raad in deze periode constant blijft. De vraag naar staatsobli-

gaties blijft in nominale termen constant, aangezien steeds

geldt dat het nominale aanbod van deze schuldtitels ongewijzigd
blijft. De reole vraag naar staatsobligaties geeft, vanwege de

in periode 2 optredende prijsdaling, een stijging te zien. De

constante kapitaalgoederenvoorraad en het hogere reole aanbod

van staatsschuld, resulteren in een -zij het uiterst geringe-

stijging van het vermogen van het publiek. Verder hebben we
hierboven reeds geconstateerd dat de kredietomvang in periode 2

in dezelfde mate daalt als het bancaire kredietaanbod. Op basis

van de effectieve balansevenwichtsvergelijking van het publiek

kunnen we nu vaststellen dat de vraag naar geld, m ' dient te
dalen. Immers aan de passivazijde van de balans van het publiek

domineert de daling van de kredietomvang, b, de lichte stijging
van het vermogen, v, terwijl aan de activazijde de kapitaalgoe-

derenvoorraad, k, constant  is  en de vraag naar staatsobligaties,

s£Pd, een stijging vertoont. Ten aanzien van de vraag naar staats-

obligaties, kunnen we stellen dat de stijging van de bancaire

interestvoet, de afname van het nationale inkomen, alsmede de

kredietrantsoenering in de vorige periode, een negatieve in-

vloed uitoefenen op s£  ; de stijging van het vermogen heeft
daarentegen een positieve invloed   op sz . Wanneer  we de zojuist
genoemde factoren gezamelijk bezien, zou er in periode 2 een

afname van de vraag naar staatsobligaties ten opzichte van de

vorige periode optreden, indien het rendement van de bestaande

kapitaalgoederen en de interestvoet van staatsobligaties ten

opzichte van periode 1 geen wijziging zouden vertonen. Zoals

gezegd, treedt er een stijging van s£  op. Deze stijging van s£ 
wordt nu, gegeven de hierboven vermelde factoren, bewerkstel-

ligd door de daling van rk en de stijging van rs£. Op een ana-
loge wijze als ten aanzien van de vraag naar staatsobligaties

is geschied, kan worden afgeleid dat er een afname van de vraag

naar geld, md' optreedt in periode 2. Resteert nog de toelich-
ting op de stijging van de interestvoet van schatkistpapier,
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die in de tweede periode ten opzichte van de vorige periode

optreedt. In dit verband kunnen we enerzijds een stijging van

het aanbod van schatkistpapier, sks' signaleren, terwijl ander-

zijds de hogere interestvoet van bankkrediet een negatieve in-

vloed uitoefent op de vraag naar schatkistpapier van de handels-

banken, sk . Een ten opzichte van de vorige periode ongewijzig-
de interestvoet van schatkistpapier, zou in periode 2 dus een

daling van de vraag naar schatkistpapier met zich meebrengen.

Het dreigende aanbodoverschot van schatkistpapier wordt nu

voorkomen door de, ten opzichte van periode 1 optredende stij-
ging van de interestvoet rsk.

De afname van de investeringen in per€oda 3 kan worden verklaard

op grond van een viertal factoren. In de eerste plaats dient
te worden gewezen op het kredietkosteneffect. De meer dan nor-

male waarde die de bancaire interestvoet in de tweede periode

heeft bereikt, drukt de investeringsactiviteit in de derde pe-
riode. Het kredietkosteneffect heeft betrekking op de reole in-

terestvoet van bankkrediet. Naast de nominale interestvoet
  rb'

dienen we dus tevens de inflatiegraad in periode 2 te kennen.

Anders dan in de eerste periode -waarin er sprake is van prijs-

stabiliteit- treedt er in periode 2, zoals reeds werd vermeld,
een prijsdaling op. Daar in periode 2 dus geldt dat

Ap(2) = p(2) - p(1) < 0, kunnon we vaststellen dat er in deze

periode sprake is van een negatieve inflatiegraad, met andere

woorden een positieve deflatiegraad. Hierdoor is het niveau
van de redle interestvoet in de tweede periode gelegen boven

het niveau van de nominale interestvoet. De beide componenten
van de redle interestvoet van bankkrediet oefenen in de derde
periode dus een contractieve invloed op de investeringsvolume

uit. In de tweede plaats kan de daling van de investeringen
worden toegeschreven aan de geringere redle winstsom in de

tweede periode. Tegenover deze beide negatieve determinanten
staan ook twee positieve factoren. De investeringen worden in

de derde plaats namelijk bepaald door de in periode 2 opgetre-

den kredietrantsoenering. De kredietrantsoenering in de tweede

periode is evenwel geringer dan de rantsoenering in periode 1.
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Het investeringsvolume wordt in periode 3, in vergelijking met

de voorgaande periode, dus in geringere mate getroffen door de
kredietrantsoenering. In de vierde plaats kunnen we de hogere

deflatiegraad noemen ter verklaring van het verloop van de in-

vesteringen in periode 3. In periode 3 is er weer sprake van

een prijsdaling, namelijk ap(3) = p(3) - p(2) < 0.  Deze prijs-

daling is hoger dan de in periode 2 opgetreden prijsdaling,

hetgeen een positieve invloed uitoefent op het verloop van de

investeringen in periode 3. Tabel 3.4  geeft aan dat er in pe-

riode 3 per saldo een verdere vermindering van de investeringen

optreedt, een daling die zich ook manifesteert in de overige
variabelen van de redle sector.

Op grond van de geringere werkgelegenheid treedt er in periode

3 een verdere daling van de nominale loonvoet op. De daling van

de bezettingsgraad alsmede de enigszins geringere loonkosten

per eenheid product, dragen bij tot de verlaging van het alge-

mene prijsniveau.

In pe riode 4 vindt de eerste wisseling van het kredietregime

plaats. De verdere inkomenscontractie in periode 4 vormt de be-

langrijkste oorzaak van de daling van de vraag naar bankkrediet

die in deze periode optreedt. Ook het bancaire kredietaanbod

vertoont in de vierde periode een daling. Deze daling dient

vooral te worden toegeschreven aan de hogere interestvoet van
schatkistpapier. De ontwikkeling van de kredietvraag en het

kredietaanbod in periode 4, is per saldo zodanig dat in deze

periode bd gelegen is beneden bs. De daling van het aanbod van

bankkrediet bedraagt 0,37%, namelijk

Ab (4) = bd (4) - bs (3) = -1,68 - (-1,31) = -0,37. Het regime van
de kredietabsorptie, dat in periode 4 in werking treedt, blijft
actueel tot periode 14. Daarna treedt  er  weer het regime  van  de
kredietrantsoenering op, dat voortduurt tot periode 30. Vanaf

deze periode zijn de verschillen tussen bd en bs dermate klein,

dat we bij benadering kunnen spreken van evenwicht op de markt
van bankkrediet.
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Met betrekking tot de trendwaarden kunnen we er nog op wijzen

dat de permanente verhoging van de offici6le discontovoet geen

wijziging brengt in de trendwaarde van het nationale inkomen,*
y , en de overige met deze variabele verbonden reole grootheden.
We zullen deze structurele monetaire neutraliteit -die zich ook

voordoet bij de drie overige monetaire impulsen- aan het einde
van  sub-paragraaf 3.5.1 nader toelichten.

Voor de beoordeling van de hierboven besproken discontoimpuls

is het van belang om nog eens na te gaan wat de initiole effec-

ten van de discontoverhoging zijn. We kunnen dan allereerst

opmerken dat de restrictieve invloed, die uitgaat van de dis-

contoverhoging, wordt bewerkstelligd door de door deze verho-
ging geinduceerde daling van het bancaire kredietaanbod. Deze
afname van het kredietaanbod resulteert, bij een initieel onge-

wijzigde vraag naar bankkrediet, in een kredietrantsoenering,

die in periode 2 een negatieve invloed uitoefent op het inves-
teringsvolume. We dienen in dit verband te benadrukken dat de

bancaire interestvoet, rb' initieel constant blijft. Eerst in

periode 2 treedt er onder invloed van het vraagoverschot op de

markt van bankkrediet een beperkte intereststijging op. We kun-

nen dus concluderen dat de bancaire interestvoet -bij de door

ons gehanteerde interestvormingsfunctie (43 OE)- enkel indirect,

namelijk via het kredietaanbod, met een periode vertraging,
zwak, gekoppeld is aan het officidle disconto.

Het is ook denkbaar dat de bancaire interestvoet gelijk is aan
de discontovoet van de Centrale Bank -in de Nederlandse situa-

tie kunnen we dan beter spreken van het promessedisconto- ver-
hoogd met een vaste opslag. Een dergelijke interestvormings-

functie wordt door de auteurs van Het Moderne Geldwezen gehan-
teerd bij hun analyse van de beschikbaarheidshypothese. In ab-

solute grootheden luidt deze interestvormingsfunctie:

-          -

rbf = rcbf + p'

waarbij de factor p "een op traditionele gronden vastgestelde
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opslag" is. (1) In termen van ons model zal de bovenstaande

interestvormingsfunctie luiden:

r =rb     cb'

In de onderhavige versie is de bancaire interestvoet, via het

opslagpercentage p, rechtstreeks gekoppeld aan de discontovoet.
De spanning op de bancaire kredietmarkt oefent, zolang het op-

slagpercentage constant is, geen invloed uit op de interest-

voet rb. De bancaire interestvoet zal enkel muteren indien er
sprake is van een wijziging van de officiole discontovoet. Bij

alle hierna nog te bespreken impulsen zou de meer dan normale

interestvoet, rb' nihil zijn, hetgeen betekent dat de feite-

lijke interestvoet van bankkrediet voortdurend gelijk zou zijn
-       -

aan de structurele interestvoet, ofwel rbf = rbe. Afgezien van
mutaties in de discontovoet zou de interestvoet van bankkrediet

dus volkomen inflexibel zijn.

Het is ook mogelijk om de door de auteuts van Het Moderne Geld-

wezen geformuleerde interestvormingsfunctie te combineren met

de door ons gehanteerde functie (43 OE). In termen van ons mo-

del krijgen we dan de volgende relatie:

(43 OE') Arb  = 0(b    -
b ) + Ard-1 s-1 cb'

De bovenstaande interestvormingsfunctie vertoont sterke overeen-

koms ten   met de prijsvormingsfunctie   van de goederenmarkt    (41)  .

De spanning op de kredietmarkt kan worden vergeleken met de be-

zettingsgraad op de goederenmarkt. Verder vindt er volgens de

interestvormingsfunctie (43 OE') een onmiddellijke en volledige

doorberekening van een verhoging van de discontovoet in de in-

terestvoet van bankkrediet plaats, hetgeen kan worden vergeleken

met de doorberekening van de loonkosten per eenheid product in

de prijs van de goederen.

(1) H. de Haan et. al., Het Moderne Geldwezen, deel III, blz.
212.



Tabel 3.4.a. Verhoging officidle discontovoet.

variabe le periode

1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     trend

1.  y     0    - 1,07 - 2,13  - 2,95 - 3,48  - 3,70 - 3,68  - 3,45 - 3,05 - 2,52    0

2.  Y
9-b

0    - 1,33 - 2,66  - 3,69 - 4,34  - 4,63 - 4,60 - 4,31  - 3,81  - 3,15    0

3·  yrb 0 - 0,44  - 0,89 - 1,23 - 1,45  - 1,54 - 1,53  - 1,44  - 1,27  - 1,05    0

4.  t     0    - 1,33 - 2,66 - 3,69  - 4,34  - 4,63  - 4,60 - 4,31  - 3,81  - 3,15    0£

5.  tr 0 - 0,44  - 0,89  - 1,23 - 1,45  - 1,54 - 1,53  - 1,44 - 1,27 - 1,05    0
A

6.  c     0    - 1,33  - 2,66  - 3,69 - 4,34  - 4,63  - 4,60  - 4,31  - 3,81 - 3,15    0     0

7.  i     0    - 0,47  - 0.93 - 1,29  - 1,52  - 1,62  - 1,61  - 1,51 - 1,33  - 1,10    0

8.  g     0    - 1,03  - 2,06  - 2,86  - 3,36  - 3,58  - 3,56  - 3,34  - 2,95 - 2,43    0

9.  k     0      0     - 0,09  - 0,25  - 0,45  - 0,65 - 0,84  - 0,99 - 1,09 - 1,13    0

10. p 0    - 0,80  - 1,84 - 2,93  - 3,95  - 4,82 - 5,52 - 6,02  - 6,31 - 6,39 - 2,812,

11. p     0    - 0,53  - 1,31 - 2,19  - 3,08  - 3,90 - 4,60  - 5,16 - 5,55 - 5,76 - 2,81

12. v 0    + 0,09 + 0,15 + 0,17 + 0,16 + 0,14 + 0,11 + 0,08 + 0,07 + 0,06 + 0,49

13. r +0,30 + 0,14  - 0,18  - 0,64 - 1,16 - 1,69  - 2,18 - 2,61  - 2,94 - 3,17  - 1,33k

14. r +0,13 + 0,73 + 1,41  + 2,04  + 2,54  + 2,90 + 3,12 + 3,20 + 3,16 + 3,01  + 1,01St



Tabel 3.4.a.  (vervolg)

variabele periode

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10    trend

15       +0,40 + 0,91 + 1,96 + 2,95  + 3,82  + 4,48  + 4,90 + 5,10 + 5,10 + 4,91  + 1,79o rsk

16. r +1,00 + 0,73 + 0,51 + 0,30 + 0,11  - 0,05  - 0,17  - 0,27 - 0,34 - 0,40    0
b

1 7.   s g 0 + 0,53 + 1,31 + 2,19 + 3,08  + 3,90 + 4,60 + 5,16 + 5,55 + 5,76 + 2,81

b
18. sk 0 + 0,53 + 1,31 + 2,19 + 3,08 + 3,90  + 4,60 + 5,16 + 5,55 + 5,76 + 2,81

d

19. m -0,57 - 0,79 - 0,93  - 0,89 - 0,70 - 0,38  + 0,01 + 0,44 + 0,87 + 1,30  + 1,22    N
#.
f.

20. h -1,53 - 2,77 - 2,88 - 2,95  - 2,77  - 2,45 - 2,05 - 1,62 - 1,18  - 0,76  - 0,60     ,

21. r -0,44 - 0,41 + 0,11 + 0,72  + 1,41 + 2,09 + 2,70 + 3,22 + 3,63 + 3,90 + 1,83

22. re +0,35 + 1,86 + 6,36 +10,41 +14,03 +16,90 +18,89 +19,95 +20,14 +19,52 + 5,53

23. b -1,00 - 1,80 - 2,64  - 3,25 - 3,58  - 3,66 - 3,51 - 3,18  - 2,70 - 2,12    0d

24. b +0,34 - 0,70  - 1,56 - 2,31  - 2,81 - 3,03 - 3,02 - 2,81  - 2,45  - 1,99    0S

25. b -1,00 - 1,80  - 2,64 - 3,25 - 3,58 - 3,66  - 3,51  - 3,18 - 2,70 - 2,12    0

regime (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)      (-)      (-)
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In tabel 3.4.a  hebben we de simulatieresultaten weergegeven,
welke optreden tengevolge van een permanente verhoging van de

officiole discontovoet met 1 procentpunt, indien de interest-

vormingsfunctie (43 OE') actueel is.

We zullen onze toelichting op tabel 3.4.a vooral toespitsen op

de vergelijking met de modelresultaten van tabel 3.4. In peri-
ode 1 kunnen we constateren dat de interestvoet van bankkrediet,
rb, in dezelfde mate stijgt als de discontovoet. Verder blijkt
dat er thans in de eerste periode een toename van het aaribod
van bankkrediet optreedt. Deze toename is de resultante van

positieve en negatieve invloeden op het bancaire kredietaanbod.

Een positieve invloed gaat uit van de stijging van de interest-
voet van bankkrediet. Een negatieve invloed wordt uitgeoefend

door de stijging van de interestvoet van schatkistpapier en
van de discontovoet. De eerstgenoemde positieve factor domineert

de beide negatieve factoren. Met betrekking tot de interestvoet

van schatkistpapier kunnen we nog opmerken dat er in tabel

3.4.a in vergelijking met tabel 3.4, sprake is van een sterkere
stijging. We kunnen deze grotere stijging als volgt verklaren.

Zoals bekend, blijft het aanbod van schatkistpapier, sks' in

de eerste periode constant. Met betrekking tot de vraag naar

schatkistpapier van de handelsbanken zijn er een tweetal nega-

tieve factoren werkzaam. Naast de negatieve invloed die uitgaat
van de verhoging van de discontovoet -een invloed die ook in
tabel 3.4 aanwezig is- oefent thans ook de hogere bancaire in-

terestvoet een negatief effect op de vraag naar schatkistpapier
uit. Gegeven deze additionele negatieve invloed, zal er dus een

grotere stijging van de interestvoet rsk dienen op te treden

teneinde het evenwicht op de markt van schatkistpapier te hand-
haven.

De vraag naar bankkrediet, bd' vertoont tengevolge van de stij-

ging van de interestvoet rb een daling. Anders dan in tabel
3.4., is er thans in periode 1 dus sprake van het regime van de

kredietabsorptie. De kredietomvang, b, daalt dus in dezelfde
mate   als de kredietvraag, waarbij nog aangetekend kan worden
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dat deze daling van b groter is dan in tabel 3.4 het geval is.

De interestvoet van staatsobligaties, r vertoont -in verge-St'

lijking met tabel 3.4- een grotere stijging, terwijl het ren-

dement op de bestaande kapitaalgoederen, rk' nagenoeg even

sterk stijgt als in de vorige tabel. De oorzaak van de sterkere

stijging van de interestvoet rs£' kan worden toegeschreven aan
de grotere afname van de kredietomvang. Gegeven het feit dat

het vermogen van het publiek, v, de vraag naar staatsobligaties
van het publiek, sES, en de vraag naar bestaande kapitaalgoe-

deren niet muteren, kunnen we aan de hand van de effectieve

balansevenwichtsvergelijking van het publiek (43 OE) aantonen

dat de sterkere afname van b zal dienen te leiden tot een gro-

tere daling van de vraag naar geld, md. Deze grotere afname van

de vraag naar geld wordt geoffectueerd door een grotere stijging
van de interestvoet r terwijl thans ook de stijging van deSt'
interestvoet rb bijdraagt tot de afname van de vraag naar geld.

Verder kunnen we er nog op wijzen dat de mutatie in de drie in-
terestvoeten r-r en rb zodanig is dat de vraag naar staats-k'  sE
obligaties van het publiek, st , constant blijft.

De afname van de vraag naar het krediet van de Centrale Bank is

in de eerste periode geringer dan in tabel 3.4 het geval is. De

oorzaak hiervan is vooral gelegen in de stijging van de bancai-

re interestvoet en de sterkere stijging van de interestvoet

van schatkistpapier. Verder zien we dat er thans, in tegenstel-

ling tot tabel 3.4, een toename van de overschotreserves ,  re,

optreedt. Deze stijging vindt zijn oorzaak in de geringere da-

ling van de vraag naar het krediet van de Centrale Bank en de

grotere daling van de kredietomvang.

Evenals in tabel 3.4 treedt er in per€ode 2 volgens tabel 3.4.1

een daling van de investeringen op. Deze afname is het gevolg
van een tweetal factoren. In de eerste plaats kan de restric-

tieve invloed van het kredietkosteneffect worden genoemd. In
periode 1 is er immers sprake van een stijging van de reole

interestvoet van bankkrediet, hetgeen de investeringen in perio-
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de 2 negatief beinvloedt. Het kredietkosteneffect in tabel 3.4.a

treedt in de plaats van het kredietrantsoeneringseffect dat in
tabel 3.4 actueel is. In de tweede plaats oefent de in periode
2 optredende prijsdaling, namelijk Ap(2) = p(2) - p(1) < 0, een
positieve invloed op het investeringsvolume uit. Per saldo da-

len de investeringen in de tweede periode, waardoor er tevens

een afname van het nationale inkomen, y, optreedt.

De simulatieresultaten van de onderhavige impuls wijzen uit

dat het regime van de kredietabsorptie gedurende de eerste 11

perioden aetueel is. Dit betekent dat tijdens deze perioden het

aanbodoverschot van bankkrediet een negatieve invloed op de
vraag naar het krediet van de Centrale Bank uitoefent. Het kre-

dietabsorptieeffect is ook werkzaam op de markt van schatkist-

papier. Het bancaire aanbodoverschot van krediet oefent op deze

markt een positieve invloed uit op de vraag naar schatkistpa-
pier van de handelsbanken, een factor die mede de verklaring
vormt voor het verloop van de interestvoet rsk gedurende de
eerste perioden.

De hogere interestvoet van schatkistpapier oefent een negatieve

invloed uit op het aanbod van krediet. Het verdere verloop van
de variabelen in tabel 3.4.a kan op een analoge wijze worden

verklaard als hierboven ten aanzien van tabel 3.4 is geschied.

In periode 11 vindt de eerste wisseling van het kredietregime

plaats, aangezien dan het regime van de kredietrantsoenering
actueel wordt. Dit regime, waarbij het niveau van de krediet-

vraag boven het niveau van het kredietaanbod is gelegen, duurt
voort tot periode 27. Daarna treedt het regime van de krediet-

absorptie weer in werking en blijft van kracht tot periode 42,

waarna er bij benadering evenwicht op de markt van bankkrediet
heerst.

Bij hun bespreking van de discontopolitiek in een situatie van

kredietrantsoenering, wordt   door de auteurs  van Het Moderne
Geldwezen de volgende conclusie geformuleerd: "Indien geldt
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61 > 64' hetgeen aannemelijk mag worden geacht, volgt uit ver-

gelijking (VI. 80), dat om de kredietverlening te doen inkrim-
pen, de centrale bank in tegenstelling tot de conventionele

wijsdom de discontovoet niet moet verhogen, maar hem moet ver-

lagen. Wil de centrale bank daarentegen de economie stimuleren,

dan zal ze de discontovoet moeten verhogen. Alleen dan zullen

de banken namelijk worden geprikkeld de kredietverlening uit
te  breiden. De beschikbaarheidshypothese leidt derhalve  met  be-

trekking tot de discontopolitiek tot diametraal tegengestelde

aanbevelingen dan de hypothese volgens welke de bestedingen
niet onder invloed staan van de hoeveelheid krediet, maar van

de prijs van bankkrediet". (1) We zullen bij deze conclusie de

volgende kanttekeningen maken. In de eerste plaats hebben we
in tabel 3.4.a kunnen constateren, dat er in periode 1 inder-

daad een stijging van het aanbod van bankkrediet optreedt. (2)

Wanneer we verder de ontwikkeling van de investeringen, i, en

het nationale inkomen, y, in periode 2 en de daaropvolgende

perioden bezien, blijkt dat de discontoverhoging volgens tabel

3.4.a een contractieve invloed uitoefent op het nationale in-
komen. We dienen in dit verband te bedenken dat in ons model

de investeringen niet enkel negatief worden beinvloed door de

eventueel optredende kredietrantsoenering, doch tevens door de

stijging van de reole interestvoet van bankkrediet. Aangezien

de discontoverhoging in tabel 3.4.a in periode 1 onmiddelijk
leidt tot een stijging van de bancaire interestvoet, treedt er

(1) H. de Haan et. al., Het Moderne Geldwezen, deel III, blz.
212. Opgemerkt zij dat de conditie 61 > 64 in termen van

onze symbolen luidt Bbl > Bb4' terwijl de vergelijking
(VI.80) de vergelijking van het aanbod van krediet is.

(2) De stijging van het kredietaanbod is in ons model niet
enkel afhankelijk van de conditie Bbl > Bb 4' doch ook van

de mate waarin het aanbod van krediet daalt tengevolge
van de stijging van de interestvoet van schatkistpapier,
met andere woorden van de grootte van de coafficiant Bb2'



Tabel 3.5. Verhoging verplichte kaspercentage.

var iabele periode

1               2                3               4                5                6               7                8                9 10 trend

1.  Y     0    - 0,90 - 2,11  - 3,02 - 3,74 - 4,31 - 4,69 - 4,87  - 4,84 - 4,62    0

2.  Yfb 0 - 1,12  - 2,65 - 3,77 - 4,68 - 5,39 - 5,87 - 6,09  - 6,06 - 5,77    0

3·  Yrb 0 - 0,37 - 0,88 - 1,26 - 1,56 - 1,80 - 1,96  - 2,03 - 2,02 - 1,92    0

4. t 0    - 1,12 - 2,65 - 3,77  - 4,68 - 5,39 - 5,87 - 6,09 - 6,06 - 5,77    0
2.

5.  t     0    - 0,37  - 0,88 - 1,26  - 1,56 - 1,80 - 1,96 - 2,03 - 2,02 - 1,92    0       Ir w
4.

6.  c     0    - 1,12 - 2,65 - 3,77  - 4,68 - 5,39 - 5,87 - 6,09 - 6,06  - 5,77 0 C.1

7.  i     0    - 0,39  - 0,93 - 1,32  - 1,64 - 1,89  - 2,05 - 2,13 - 2,12  - 2,02    0

8.  g     0    - 0,87  - 2,05 - 2,92 - 3,62 - 4,17 - 4,54 - 4,71  - 4,69  - 4,47    0

9.  k     0      0     - 0,07 - 0,24  - 0,44 - 0,67 - 0,90 - 1,12 - 1,32  - 1,47    0

10. p     0    - 0,67 - 1,79 - 2,94 - 4,12  - 5,32 - 6,46  - 7,48 - 8,35 - 9,03  - 5,81£

11. p     0    - 0,45  - 1,26 - 2,18  - 3,19 - 4,24  - 5,28 - 6,27  - 7,14 - 7,87 - 5,81

12. v     0    + 0,08 + 0,16 + 0,18 + 0,19 + 0,18 + 0,17 + 0,16 + 0,15 + 0,15  + 1,01

13. r +0,60 + 0,25 - 0,29 - 0,60 - 1,08  - 1,67 - 2,30 - 2,91 - 3,49 - 4,00 - 2,75k

14. r +0,15 + 0,69  + 1,40 + 2,08 + 2,72 + 3,31  + 3,81 + 4,21 + 4,48 + 4,63 + 2,09S£



Tabel 3.5. (vervolg)

var iabele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9       10    trend

15. r +0,50 + 1,68  + 2,85 + 3,76  + 4,61 + 5,49 + 6,29 + 6,93 + 7,40  + 7,66  + 3,79sk

16. r     0    + 0,24  + 0,43 + 0,47  + 0,37  + 0,25 + 0,12  - 0,02  - 0,14  - 0,25    0b

17. SES  0   + O,45  + 1,26  + 2,18  + 3,19  + 4,24 + 5,28  + 6,27  + 7,14 + 7,87  + 5,81
b18. sk 0 + 0,45 + 1,26 + 2,18  + 3,19 + 4,24 + 5,28 + 6,27 + 7,14 + 7,87 + 5,81d

19. m -0,68 - 1,00  - 0,99 - 1,03  - 0,95  - 0,75 - 0,44  - 0,04  + 0,43 + 0,94 + 2,52      2
.J

20. h -0,13 - 0,09  + 0,23 + 0,31 + 0,11 + 0,18 + 0,41  + 0,74 + 1,15  + 1,61  + 3,40      ,

21. r -0,04 + 0,29 + 0,97 + 1,65 + 2,31 + 3,08  + 3,89 + 4,69 + 5,43 + 6,08 + 5,12

22. re -26,18 -21,94 -17,29 -12,28 - 8,13 - 3,95  - 0,14  + 3,04 + 5,43  + 6,95  - 9,27

23. b     0    - 1,14 - 2,55  - 3,48 - 4,12 - 4,56 - 4,81  - 4,86 - 4,70 - 4,36     0d

24. b -1,20 - 2,11 - 2,71 - 3,03  - 3,50 - 3,90 - 4,14  - 4,22  - 4,14 - 3,89    0S

25. b -1,20 - 2,11  - 2,71  - 3,48 - 4,12  - 4,56  - 4,81 - 4,86  - 4,70 - 4,36    0

regime (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
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in ons model in de volgende periode een daling van het nationa-
le  inkomen op. Vandaar  dat  er  uit  het  door ons geformuleerde
model geen onconventionele aanbevelingen met betrekking tot de

discontopolitiek voortvloeien.

3.5.1.2. De kasreserve-impuls

In deze sub-paragraaf stellen we het tweede instrument van de

monetaire politiek aan de orde, namelijk het verplichte kasper-
centage, 2. In tabel 3.5 worden de simulatieresultaten weerge-

geven, die optreden tengevolge van een permanente verhoging van

het verplichte kaspercentage met 1 procentpunt.

Wanneer we de bovenstaande tabel beschouwen, blijkt dat de ge-

volgen van de verhoging van het verplichte kaspercentage in
sterke mate overeenkomen met de modelresultaten van tabel 3.4.

We zullen daarom volstaan met een korte bespreking van tabel
3.5. In periode 1 valt  de  grote  daling  van  de  overschotreserves,

re, op. Het aanvankelijk sterk negatieve verloop van de over-

schotreserves ligt voor de hand. De verhoging van het verplichte

kaspercentage dwingt de handelsbanken immers tot een overheve-

ling van een gedeelte van hun overschotreserves naar de ver-

plichte reserves, rr. De verplichte reserves worden bij de

onderhavige monetaire impuls door een tweetal factoren bein-

vloed. In de eerste plaats veroorzaakt de verhoging van het
verplichte kasreservepercentage als zodanig een toename van de

verplichte reserves. Tengevolge van de in de eerste periode

optredende afname van de kredietomvang, b, daalt in deze perio-

de -conform de effectieve balansvergelijking van het publiek-
tevens   de ge 1dhoeveelheid. Deze afname   van   de ge 1dhoevee 1heid

oefent een negatieve invloed uit op de verplichte kasreserves
van de handelsbanken. Per saldo treedt  er in periode   1  een
stijging van de verplichte reserves op ter grootte van:
-0,88 +5= +4,12%. De daling van de totale reserves, r, is

tengevolge van de stijging van de verplichte reserves uiteraard

veel geringer dan de afname van de overschotreserves.
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In pe riode 2 treedt er een daling van de investeringen op. Deze

daling wordt veroorzaakt door de in de vorige periode optre-
dende kredietrantsoenering. Tegenover deze negatieve factor,

staat de daling van het algemene prijsniveau in periode 2 als

positieve factor. De kredietrantsoenering in de eerste periode

vloeit voort uit het feit dat het bancaire kredietaanbod nega-

tief wordt beInvloed door de verhoging van het verplichte kas-

percentage. Evenals bij de verhoging van het officidle disconto

het geval was, vormt de initi&le kredietrantsoenering ook bij
de restrictieve kasreserve politiek de aanzet tot de in de

tweede periode optredende neerwaartse conjuncturele ontwikke-

ling.

Het systeem van de kredietrantsoenering blijft actueel tot pe-

riode 4. In deze periode treedt het kredietabsorptieregime in

werking en blijft van kracht tot in periode 14, waarna wederom

het regime van de kredietrantsoenering optreedt, dat voortduurt

tot periode 31. Vanaf deze periode wordt de markt van bankkre-

diet vrijwel volledig geruimd.

De bovenstaande beknopte bespreking van de modelresultaten van

een permanente verhoging van 2, bieden ons de ruimte om de ba-

lansen van het publiek, de handelsbanken en de Centrale Bank

in absolute grootheden op te stellen voor de nieuwe trendsitua-

tie. We maken hierbij gebruik van de balansen in de uitgangs-

situatie, periode 0, welke we hebben weergegeven in de Appen-
dix 3.3. (1)

(1) De bedoelde balansen luiden in redle grootheden. In de
onderstaande balansen zijn we er van uitgegaan dat

Pe = 1, hetgeen betekent dat in de uitgangssituatie de

redle en de nominale grootheden samenvallen.
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1. Publiek

M     = m +p =-3,29 B  = b +p =-5,81
* * *

-*
M     = (1-0,0329).30  =  29,013  B  = (1-0,0581).17 =  

16,0123

SLPd   = sls*+P*=O v* = v*+p*=-4,8
ip* --

SLd   = (1-0).8 =   8,000  V  = (1-0,048).121 = 115,1920

*
K     = k*+p =-5,81
*

K     = (1-0,0581).100 =  94,190

131,203 131,2043
======= ========

2. Handelsbanken
2                                    +    0  +

RR = rr*+p*=1,71 M = m +p =- 3,29

-* -*
RR = (1+0,0171).6 6,1026 M  = (1-0,0329).30 = 29,0130

*                                      ***
RE = re*+p*=-15,08 H  = h +p =-2,41
-*
RE = (1-0,1508).1   =  0,8492  H* = (1-0,0241).2  =   1,9518
b*     b*  *

SKd   = skd +P =0*
S-K        =   (1-0 ) .8 =  8,0000

B     = b +p =-5,81
-*
B     = (1-0,0581).17 = 16,0123

30,9641 30,9648
======= =======

3. Centrale Bank

H'    = h +p =-2,41 R  = RR +RE =   6,9518
-* - *  - *

-+
H     = (1-0,0241).2 =  1,9518

S      =0CB'

-Ld *
RLCB  = (1-0).2 =  2,0000=- d

S.CB* = 0
-Ad *
'I,CB
-Sld

= (1-0).3 =  3,0000S

6,9518 6,9518
====== ======
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Aan de hand van de bovenstaande balansen kunnen we in de eerste

plaats concluderen dat de trendwaarde van de nominale geldhoe-
-* -*

veelheid M , en van de nominale kredietomvang, B , ten opzichte

van de initidle trendwaarde elk zijn gedaald met ongeveer 1

eenheid. Verder wijzen we er op dat de trendwaarde van de nomi-

nale vraag naar staatsobligaties van het publiek uiteraard con-

stant is gebleven, terwijl de geringere trendmatige waarde van
de nominale omvang van de kapitaalgoederenvoorraad uitsluitend

het gevolg is van de structurele daling van het algemene prijs-
niveau. Aangezien de trendwaarde van de totale nominale staats-

schuld niet muteert, is de daling van de trendwaarde van het

nominale vermogen van het publiek gelijk aan de daling van de

trendwaarde van de nominale omvang van de kapitaalgoederenvoor-
raad. Ten aanzien van de balans van de handelsbanken kan in de

eerste plaats worden geconstateerd dat de trendwaarde van de

nominale omvang van de verplichte reserves met ongeveer 0,1

eenheid is gestegen, terwijl de trendmatige daling van de nomi-

nale overschotreserves ongeveer 0,25 bedraagt. De totale reser-
ves van de handelsbanken vertonen derhalve een trendmatige da-
ling van ongeveer 0,05 eenheid. Deze laatstgenoemde mutatie is

gelijk aan de daling van de trendwaarde van de nominale omvang
van het krediet van de Centrale Bank aan de handelsbanken.

3.5.1.3. De openmarkt impuls met behulp van staatsobligaties

In deze sub-paragraaf bespreken we de eerste variant van de

openmarkt politiek van de Centrale Bank, namelijk de casus waar-

in deze politiek wordt uitgevoerd met behulp van staatsobliga-

ties. Zoals we in de aanvang van paragraaf 3.5.1 reeds opmerk-

ten, gaan we bij de openmarkt politiek uit van een expansieve

impuls.  Er is derhalve sprake  van een aankoop van staatsobli-

gaties door de Centrale Bank, waarbij het publiek als tegen-

partij optreedt. In de onderstaande tabel worden de simulatie-

resultaten weergegeven, die optreden tengevolge van een perma-

nente toename van de vraag naar staatsobligaties van de Centrale
CB

Bank, SLd ' met 2,5 procent. Aangezien bij de onderhavige mone-



Tabel 3.6. Aankoop staatsobligaties Centrale Bank

var ia bele periode

1      2       3        4       5       6       7       8       9       10    trend

1. y    0     0      0    + 0,05 + 0,15  + 0,29  + 0,41  + 0,50 + 0,54  + 0,55    0

2.  Ygb   0      0       0     + 0,06 + 0,19  + 0,36 + 0,52  + 0,62 + 0,67 + 0,69    0

3·  Yrb   0      0       0     + 0,02 + 0,06 + 0,12 + 0,17 + 0,21  + 0,22 + 0,23    0

4.  t£    0      0       0     + 0,06 + 0,19 + 0,36 + 0,52 + 0,62 + 0,67  + 0,69    0

5.  t     0      0       0     + 0,02 + 0,06 + 0,12 + 0,17 + 0,21 + 0,22 + 0,23    0r N

6.  c     0      0       0     + 0,06 + 0,19 + 0,36 + 0,52 + 0,62 + 0,67 + 0,69    0        2

7.  i     0      0       0     + 0,02 + 0,07 + 0,13 + 0,18 + 0,22  + 0,24 + 0,24    0

8.  g     0      0       0     + 0,05 + 0,15 + 0,28 + 0,40 + 0,48 + 0,52 + 0,53    0

9.  k     0      0       0       0     + 0,01 + 0,02 + 0,04 + 0,06 + 0,09 + 0,12    0

10. p£    0      0       0     + 0,04 + 0,12 + 0,26 + 0,42 + 0,57 + 0,70 + 0,81  + 1,13

11. p     0      0       0     + 0,02 + 0,09 + 0,19 + 0,31 + 0,44 + 0,56 + 0,67 + 1,13

12. v     0      0       0     - 0,01  - 0,01 - 0,02 - 0,02 - 0,02  - 0,02 - 0,02 - 0,20

13. rk   -0,01 - 0,01  - 0,02  - 0,03  - 0,02  + 0,03  + 0,10  + 0,17  + 0,24  + 0,30  + 0,53

14. r -0,31 - 0,31 - 0,32  - 0,35 - 0,42  - 0,51 - 0,60 - 0,68  - 0,73  - 0,78 - 0,72s£



Tabel 3.6. (Vervolg)

variabele periode

1      2        3       4       5       6       7       8       9       10    trend

15. r     0    - 0,17 - 0,27 - 0,31 - 0,38  - 0,49 - 0,63  - 0,74 - 0,83 - 0,90  - 0,81sk

16. r     0      0     - 0,05 - 0,08 - 0,10 - 0,11 - 0,10  - 0,09  - 0,07 - 0,05    0b

P
17. sEd  -0,63 - 0,63  - 0,63  - 0,65  - 0,71  - 0,81  - 0,94  - 1,07  - 1,19  - 1,30  - 1,76

b
18. sk    0      0       0     - 0,02  - 0,09 - 0,19  - 0,31  - 0,44  - 0,56 - 0,67 - 1,13d

19. m +0,17 + 0,17  + 0,19  + 0,23  + 0,27  + 0,29  + 0,28  + 0,25  + 0,21  + 0,17  - 0,32    
W

20. h +0,17 + 0,15  - 0,02 + 0,01 + 0,07 + 0,12 + 0,12 + 0,09 + 0,06 + 0,03  - 0,40

21. r +0,76 + 0,76 + 0,71 + 0,70 + 0,67 + 0,61 + 0,52 + 0,42 + 0,33 + 0,24 - 0,21

22. re +4,33 + 4,30 + 3,80 + 3,51 + 3,07 + 2,55 + 1,98 + 1,46 + 1,02 + 0,66 + 0,49

23. b     0      0     + 0,05 + 0,13 + 0,25 + 0,40 + 0,52 + 0,58 + 0,60 + 0,60    0d

24. b 0    + 0,23 + 0,23 + 0,23 + 0,28 + 0,36 + 0,44  + 0,49  + 0,52 + 0,52    0
S

25. b     0      0     + 0,05 + 0,13 + 0,25 + 0,36 + 0,44  + 0,49 + 0,52 + 0,52    0

regime (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+)
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CBtaire impuls geldt dat  SEd    = 0, kunnen  we  voor de gecorrigeer-
de basisgeldhoeveelheid, Bc, schrijven

- CB
S£

B     =  =-e-  SL B   =  0,4 0   SL B. De toename  van  SL   met 2,5 procent,C
b - -
ce

impliceert  dus een toename   van  Bc  met   1   procent.

Evenals bij de beide voorgaande monetaire impulsen het geval is,
leidt de onderhavige monetaire impuls in per€ode 1 enkel tot
een  mutatie  in de monetaire variabelen. Op basis  van de effec-

tieve balansvergelijking van het publiek (4 OE), kunnen we con-

stateren dat de in de eerste periode optredende afname van de
vraag naar staatsobligaties  van het publiek,   s 2 , samengaat  met
een  toename  van de vraag  naar  geld,  m  . Deze balansmutatie wordt
geBffectueerd door de daling van de interestvoet van staatsobli-

gaties, r , en van het rendement van de bestaande kapitaal-S2

goederen, rk. Duidelijk zal zijn dat de toename van de vraag

naar staatsobligaties door de Centrale Bank, bij de bestaande

interestvoeten een vraagoverschot op de markt van deze finan-
cidle activa doet ontstaan. Dit potenti le vraagoverschot wordt

geredresseerd door de daling van de interestvoeten rs£ en rk'

waarbij nog aangetekend zij dat de daling van de interestvoet

van staatsobligaties een negatieve en de daling van het rende-

ment van de bestaande kapitaalgoederen een positieve invloed op
de vraag naar staatsobligaties van het publiek met zich mee-
brengen. De door de Centrale Bank geinitieerde expansieve mone-

taire impuls betekent tegelijkertijd een stijging van het geld-
aanbod. De absorptie  van dit additionele geldaanbod  in  de  kas-
sen van het publiek wordt niet alleen bewerkstelligd door de
daling van de interestvoet van staatsobligaties, doch tevens

door de daling van het rendement van de bestaande kapitaalgoe-
deren.

De toename van de girale deposito's leidt bij de handelsbanken
in de eerste periode tot een vergroting van de reserves, r,
alsmede tot een uitbreiding van de vraag naar het krediet van
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de Centrale Bank, h. De stijging van de geldhoeveelheid, m,

leidt in per€ode 2 tot een toename van de vraag naar schatkist-

papier van de handelsbanken, hetgeen resulteert in een daling
van de interestvoet, rsk. De daling van deze interestvoet en
de toename van de geldhoeveelheid in de vorige periode leiden

tot een toename van het aanbod van bankkrediet, waardoor er in

periode 3 een daling van de bancaire interestvoet, rb' optreedt.

De daling van de interestvoet rb induceert in periode 4 een

stijging van de investeringen. Deze toename van de investerin-

gen brengt een proces van inkomensexpansie op gang.

De stijging van het nationale inkomen vormt tezamen met de da-

ling van de bancaire interestvoet de oorzaak van de toename

van de vraag naar bankkrediet, bd. In de zesde periode over-

treft de vraag naar bankkrediet voor het eerst het bancaire

kredietaanbod, hetgeen impliceert dat het regime van de kre-

dietrantsoenering in werking treedt. In de voorgaande vijf pe-

rioden is er voortdurende sprake van het kredietabsorptieregime.

Het kredietabsorptie-effect manifesteert zich op een tweetal
wijzen.   In de eerste plaats bewerkstelligt het kredietabsorptie-
effect een additionele vraag naar schatkistpapier door de han-

delsbanken, waardoor een negatieve invloed wordt uitgeoefend
op de interestvoet van schatkistpapier. Deze negatieve invloed

op de interestvoet rsk betekent uiteraard een positief effect
ten aanzien van het aanbod van bankkrediet. In de tweede plaats

brengt het kredietabsorptie-effect bij de handelsbanken een

geringere vraag naar het krediet van de Centrale Bank met zich
mee.

Tijdens het aanpassingsproces vinden er nog een aantal wisse-

lingen van het kredietregime plaats, in de perioden 6, 20 en 34.

Vanaf periode 35 zijn de verschillen tussen de vraag naar bank-

krediet, bd' en het bancaire kredietaanbod, bs' dermate gering

dat er bij benadering sprake is van evenwicht op de markt van
bankkrediet.

Wanneer we nog eens nagaan op welke wijze de onderhavige expan-
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sieve openmarkt politiek in essentie het investeringsvolume

-en daarmee het nationale inkomen- in de eerste perioden doen
toenemen, kunnen we het volgende concluderen. Gegeven de omvang

van de aankoop van de staatsobligaties door de Centrale Bank,
CB

SL   -en dus gegeven de toename van de geldhoeveelheid- is in

de eerste plaats de omvang van de daling van de interestvoet

van schatkistpapier van belang. De toename van de geldhoeveel-
heid genereert bij de handelsbanken immers een toename van de
vraag naar schatkistpapier. Gegeven de omvang van de openmarkt

impuls -en daarmee gegeven de toename van de vraag naar schat-

kistpapier,   sk   -   zal de daling  van de interestvoet rsk groter

zijn naarmate de gevoeligheid van de vraag naar schatkistpapier

ten opzichte van de eigen interestvoet geringer is; de bedoelde
samenhang wordt weergegeven door de codfficidnt B In de twee-

s 2'

de plaats kunnen we opmerken dat, gegeven de daling van rsk' de
hierdoor geinduceerde stijging van het bancaire kredietaanbod

van belang is. Deze aanbodstijging zal groter zijn naarmate de

gevoeligheid van het aanbod van bankkrediet ten opzichte van de

interestvoet van schatkistpapier groter is; de onderhavige sa-
menhang wordt weergegeven door de cooffici&nt B In de derdeb2'
plaats is, gegeven de toename van het bancaire kredietaanbod,

tevens de aanpassingscodffici6nt e van belang, aangezien deze

codfficiont bepalend is voor de mate waarin het aanbodoverschot

op de markt van bankkrediet, resulteert in een daling van de
bancaire interestvoet.

3.5.1.4. De openmarkt impuls met behulp van schatkistpapier

In deze sub-paragraaf analyseren we de tweede variant van de

openmarkt politiek van de Centrale Bank, namelijk de casus

waarin deze politiek wordt uitgevoerd met behulp van schatkist-

papier. We gaan bij deze tweede variant van de openmarkt poli-
tiek wederom uit van een expansieve impuls. Er is dus sprake

van een aankoop van schatkistpapier door de Centrale Bank, waar-

bij de handelsbanken als tegenpartij optreden. Tabel 3.7 geeft

de gevolgen weer, die optreden tengevolge van een permanente
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toename van de vraag naar schatkistpapier van de Centrale Bank,
CB

SKd     ,   met 1  procent.   Daar  bij de onderhavige monetaire impuls

geldt  dat  SL   = 0, kunnen  we  voor de gecorrigeerde basisgeld-

s-kCB
e CB CB

hoeveelheid schrijven Bc = - -- SKd  = 0,60 SKd . De toename
-b- -ce

CD     2
van SKd  met ly procent, impliceert dus een toename van BC met

1 procent.

De toename van de vraag naar schatkistpapier door de Centrale

Bank doet in per€ode 1 bij de bestaande interestvoet van schat-

kistpapier een potentieel vraagoverschot naar deze schuldtitels

van de overheid ontstaan. Dit dreigende vraagoverschot wordt

geolimineerd door de daling van de interestvoet van schatkist-

papier, rsk. De daling van deze interestvoet vormt voor de ban-
ken immers de aanleiding om tot een reallocatie van hun vermo-

gensportefeuille over te gaan, hetgeen inhoudt dat ze een ge-
deelte van de, in interestvoet gedaalde activa, afstoten. Ten-

gevolge van de daling van de interestvoet rsk gaan de handels-

banken in de eerste periode over tot een vergroting van het

aanbod van krediet aan de particuliere sector. De vraag naar

bankkrediet blijft in periode 1 constant, hetgeen betekent dat

er in deze periode sprake is van het regime van de kredietab-

sorptie.

Het bancaire aanbodoverschot in de eerste periode leidt in pe-
riode 2 tot een daling van de interestvoet van bankkrediet. In

de tweede periode treedt een verdere daling van de interest-

voet van schatkistpapier op. We kunnen deze daling als volgt
verklaren. We dienen in dit verband te bedenken dat in periode

2 -nadat de Centrale Bank haar schatkistpapierportefeuille

heeft uitgebreid- de daarna voor de handelsbanken beschikbare
hoeveelheid schatkistpapier constant blijft. De vraag naar schat-

kistpapier van de handelsbanken wordt in periode 2 evenwel po-

sitief beinvloed door de daling van de interestvoet van bank-



Tabe 1   3.7 . Aankoop schatkistpapier Centrale Bank.

variabele periode

1      2        3       4       5       6       7       8       9       10    trend

1.  y     0      0     + 0,05 + 0,16 + 0,31 + 0,44 + 0,53 + 0,58 + 0,59 + 0,58    0

2.  y     0      0     + 0,07  + 0,20 + 0,39 + 0,55  + 0,66 + 0,72 + 0,73 + 0,73    0£b

3·  Yrb   0      0     + 0,02  + 0,07 + 0,13  + 0,18 + 0,22  + 0,24  + 0,24  + 0,24    0

4.  t     0      0     + 0,07  + 0,20  + 0,39  + 0,55  + 0,66  + 0,72 + 0,73  + 0,73    0£

5.  t     0      0     + 0,02  + 0,07  + 0,13  + 0,18  + 0,22  + 0,24  + 0,24  + 0,24    0       "r
6.  c     0      0     + 0,07 + 0,20 + 0,39  + 0,55 + 0,66 + 0,72 + 0,73 + 0,73    0        

7.  i     0      0     + 0,02 + 0,07 + 0,14 + 0,19 + 0,23 + 0,25 + 0,26 + 0,25    0

8.  g     0      0     + 0,05 + 0,16 + 0,30 + 0,43  + 0,51  + 0,56  + 0,57 + 0,56    0

9.  k     0      0       0     + 0,01 + 0,02 + 0,04 + 0,07 + 0,10 + 0,13 + 0,15    0

10. p     0      0     + 0,04 + 0,13 + 0,28  + 0,45 + 0,61 + 0,75 + 0,87 + 0,97 + 1,21f

11. p     0      0     + 0,03 + 0,09 + 0,20 + 0,34 + 0,48  + 0,60 + 0,72 + 0,83 + 1,21

12. v     0      0     - 0,01 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,03 - 0,02  - 0,02 - 0,02  - 0,21

13. r     0    - 0,02 - 0,02 - 0,01  + 0,04 + 0,12 + 0,19 + 0,26 + 0,34  + 0,40  + 0,57k

14        0    - 0,01 - 0,04 - 0,11 - 0,21  - 0,31 - 0,39  - 0,45  - 0,49 - 0,53 - 0,44rs 



Tabel 3.7. (Vervolg)

variabele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9       10    trend

15. r -0,63 - 0,74 - 0,78  - 0,86 - 0,98  - 1,12 - 1,24 - 1,34 - 1,41  - 1,47  - 1,31sk

16. r     0    - 0,05 - 0,08  - 0,11 - 0,12 - 0,11  - 0,09  - 0,07 - 0,05 - 0,04    0b

17. sgS   0      0     - 0,03 - 0,09  - 0,20 - 0,34  - 0,48  - 0,60 - 0,72 - 0,83 - 1,21

b
18. skd  -0,63 - 0,63  - 0,65  - 0,72  - 0,83  - 0,96  - 1,10  - 1,23  - 1,35  - 1,45  - 1,83     i

N
19. m 0    + 0,03  + 0,07  + 0,11 + 0,13 + 0,12 + 0,09 + 0,05 0 - 0,04  - 0,53     

20. h -0,06 - 0,25 - 0,21  - 0,15 - 0,10 - 0,10 - 0,13 - 0,15 - 0,19  - 0,23 - 0,66     1

21. r +0,70 + 0,64 + 0,63 + 0,61 + 0,54 + 0,44 + 0,34 + 0,24 + 0,14  + 0,06  - 0,34

22. re +4,88 + 4,34 + 4,03 + 3,56  + 3,00 + 2,39 + 1,83 + 1,36 + 0,98 + 0,67  + 0,79

23. bd    0    + 0,05  + 0,14  + 0,27  + 0,42  + 0,55  + 0,62  + 0,65  + 0,64  + 0,62    0

24. b +0,25 + 0,24 + 0,25 + 0,30 + 0,39 + 0,47 + 0,52 + 0,55 + 0,56 + 0,55    0
S

25. b 0    + 0,05 + 0,14 + 0,27  + 0,39 + 0,47 + 0,52 + 0,55 + 0,56 + 0,55    0

regime (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
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krediet, alsmede door de werking van het kredietabsorptie-

effect. De daling van de interestvoet van schatkistpapier in
de tweede periode voorkomt dus het, op grond van de twee zojuist

genoemde factoren, dreigende vraagoverschot van schatkistpapier.
De daling van de bancaire interestvoet veroorzaakt een stijging

van de vraag naar bankkrediet. Het niveau van het kredietaan-

bos is in periode 2 nog gelegen boven het niveau van de vraag

naar bankkrediet. Het kredietabsorptieregime blijft dus ook in
de tweede periode gehandhaafd.

In periode 3  nemen de investeringen toe. Deze toename vindt
zijn oorzaak in de daling van de bancaire interestvoet in de
vorige periode. De toename van de investeringen leidt in perio-

de 3 tot een stijging van het nationale inkomen. De hierdoor

optredende stijging van de bezettingsgraad genereert enige
prijsstijging, diec een negatieve invloed op de investeringen
uitoefent. De toename van het nationale inkomen alsmede de ver-

dere daling van de interestvoet van bankkrediet doen de vraag

naar krediet in de derde periode verder toenemen. De positieve

invloed die van de daling van de interestvoet rsk uitgaat op

het bancaire kredietaanbod draagt er in belangrijke mate toe

bij dat het kredietabsorptieregime wordt gecontinueerd.

In periode 5 vindt de eerste wisseling van het kredietregime
plaats. De verdere wisselingen van het kredietregime treden op

in de perioden 19 en 33. Vanaf periode 33 wordt de markt van

bankkrediet bij benadering volledig geruimd.

Wanneer we de trendwaarden in tabel 3.8 beschouwen, blijkt dat

de redle geldhoeveelheid is gedaald, terwijl het algemene
prijsniveau een trendmatige stijging vertoont. Evenals bij de

eerste variant van de openmarkt politiek is er ook thans sprake
van een trendmatige stijging van de nominale geldhoeveelheid;

deze stijging bedraagt bij de onderhavige openmarkt impuls
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M  = m  + p  = +4,15%. (1) Daar het nationale inkomen, y , niet
muteert is ook de trendwaarde van de omloopsnelheid van het

geld gestegen. (2)

Bij de bespreking van de eerste variant van de discontopolitiek
hebben we er al op gewezen dat de monetaire impulsen geen wij-

ziging veroorzaken in de trendwaarde van het nationale inkomen,
*

y . We kunnen in dit verband spreken van een structurele mone-

taire neutraliteit. Ter afsluiting van de bespreking van de
monetaire impulsen, zullen we nog een korte toelichting geven

op de zojuist genoemde karakteristiek van ons model.

Op basis van de accumulatiefunctie (31) kunnen we de volgende

uitdrukking   voor de trendwaarde   van de kapitaalgoederenvoorraad,
k*, afleiden:

k* = k* + C 1 bgn) i* - C 1 gn) k* , ofwel

* *k  =i.

Dit resultaat impliceert dat structureel gezien, de meer dan

normale investeringen geheel tot uitdrukking komen in de extra

productie-capaciteit.

Verder geldt op basis van de prijsvormingsfunctie (41) dat:

AP* = Awt - E s*b'

(1) Opgemerkt zij nog dat de nominale kredietomvang, B, toe-
neemt en wel met B  = b  + p  = +7,30%* Daar afwezien van
afrondingsverschillen, geldt dat (1-1* ): (1+-1 ) = Be , Me'
kunnen we stellen dat in absolute termen de mutatie in de
trendwaarde van de nominale geldhoeveelheid gelijk is aan
de mutatie in de trendwaarde van de nominale kredietomvang,
namelijk ongeveer 1,2 eenheden.

(2) Met betrekking tot de trendwaarde van de omloopsnelheid
* * * * * *

geldt immers dat V  = -M  +y  +p  = -m  +y.
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Aangezien de trendwaarde van een variabele uiteraard niet meer
* *

muteert -hetgeen betekent dat Ap  =Aw,=0- geldt tevens dat:

*
s  = 0,  ofwelb

**k =Y .

Structureel beschouwd leiden de extra investeringen dus niet

enkel in dezelfde mate tot extra productiecapaciteit, doch de-
ze extra capaciteit wordt ten volle benut. Een synthese-model

resulteert structureel dus in een aanbodmodel.

Wanneer we gebruik maken van verge lijking   ( 23) kunnen  we,   na
een aantal eenvoudige bewerkingen afleiden dat geldt dat:

- - -        1
  ce * 1 i     gete  * A (1-1 )

y     =  --{  (1+B) Y -    It+P£+c}+-ey*+---- Y +rer£+   - e Tr3
ye         (1-rge)    -  -  Ye   Ye 9e Te- Te  -

-        -

CC
=e C + Te pg + (1-le) Tr

2   ye
-

ye -
(43) y = .  (1)

1 - ce (1 +8) - ie - te
Ye         Ye   Ye

(1) Wanneer we gebruik maken van de vergelijkingen (24), ( 26),
(36) en (40) kunnen we afleiden dat

1

 £b = (1+B)Y - - T£ + p£, zodat
(1-Tte  -

1                                    -      -     -

c = (1+8)y - TE + pg + c. Daar Tle=Tre=Te'
(1-Tge  -

kunnen we, indien we gebruik maken van (36), (37), (26) en

t       X       (1-Xe)(29) voor g schrijven: g= - -e· {y + Te T£ +   -    T} .r
ge       e -

T                 -

Verder hebben we gebruik gemaakt van het feit 8at geldt:
-                   -

C               t     X

-e     1   = Ve . re = Xe.
ye (1-Tze)   Ye   Te
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Blijkens deze structuurvergelijking voor het nationale inkomen,
is de trendwaarde van het nationale inkomen, y , onafhankelijk

van de monetaire impulsen. Deze structurele monetaire neutra-
liteit vormt tevens de oorzaak van het feit dat bij de hierbo-
ven besproken monetaire impulsen, de trendwaarde van de bancai-

re interestvoet, r , nihil is. We kunnen dit als volgt nader
toelichten. Op basis van de investeringsfunctie (34) kunnen we

de volgende uitdrukking voor de trendwaarde van de investerin-

gen afleiden:

i  = -Eb (rb - AP*) + Y:b - 8P  ·

Aangezien het prijsniveau structureel niet meer muteert en ver-
* *

der in geval van de monetaire impulsen geldt dat i  =y  = yrb

kunnen we voor de bovenstaande investeringsrelatie ook schrij-
ven:

*
0  = -Eb rb '

hetgeen impliceert dat de trendwaarde van de bancaire interest-
voet nihil is.

Na deze toelichting op de structurele monetaire neutraliteit,

willen we er nog op wijzen dat deze karakteristiek van het mo-

del gemakkelijk kan worden geolimineerd. De opheffing van de
onderhavige neutraliteit kan op meerdere wijzen geschieden. Zo

kunnen we bijvoorbeeld in de consumptiefunctie een vermogens-
effect introduceren, waardoor deze functie zal gaan luiden:

c  =Yl Ylb +72 v +C,

ofwel, wanneer we rekening houden met de vergelijkingen (12)
t/m    (1 4)  :

-             -       -

k         (sEe + ske)e
c     =  Y l   Ytb   +  Y 2  r  k   - 7 2 P+C

V                                                V                                   -e e
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Wanneer we nu weer gebruik maken van vergelijking (2 3)  ,    kan

worden afgeleid dat geldt dat:

- --

y* = 5 yl{ (1+B)y*    1.   TZ+Pi}-IYZ Y*-72 (StE+ske)p* + c
y             (1-T  )-  -    v         v          -
e                Ze          e         e

-     -  -

ie * ge te  * le   (1-Ae)  1
=-y   t----{ y   t--T £+     .         TrJ     .
Ye Ye.ge Te- T   -

Indien er sprake is van monetaire impulsen kunnen we voor de

bovenstaande uitdrukking schrijven:

--

c cit Ce (sle+ske)   *

1-Yl ;2(1+B)-72 -5 - *.2 - .e Y*+ Y2 7-      .       P
=0, zodat

e         ve   Ye    e         e Ve

--

Ce (sge + ske)
72 -

*                   e        e                  *Y        V
Y =- -                  -     -     -   P

c                cit

1    -    yl    ;e     ( 1+B)      -     7 2    -2    -    -e    -     -e
e           ve   Ye    e

Aangezien de monetaire impulsen van invloed zijn op er de trend-*
waarde van het algemeen prijsniveau, p , zal het op grond van

de bovenstaande uitdrukking duidelijk zijn dat de monetaire
impulsen thans ook invloed uitoefenen op de trendwaarde van

het nationale inkomen, y , en daarmee op de trendwaarde van

de werkgelegenheid, £ .

3.5.2. De fiscale impulsen

De fiscale impulsen worden gevormd door een wijziging in de be-

lastingdruk op het looninkomen, T£, respectievelijk in de be-



Tabel 3.8. Verhoging belastingdruk looninkomen

variabele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9       10    trend

2. Ylb -1,43 - 1,43  - 1,43 - 1,43  - 1,43 - 1,43 - 1,43 - 1,43 - 1,43  - 1,43  - 1,43      
(JI

4.
tg +3,33 + 3,33  + 3,33 + 3,33 + 3,33 + 3,33 + 3,33  + 3,33  + 3,33 + 3,33 + 3,33

6. c -1,43 - 1,43 - 1,43  - 1,43 - 1,43 - 1,43  - 1,43 - 1,43  - 1,43 - 1,43  - 1,43

8. g +2,26 + 2,26 + 2,26 + 2,26 + 2,26 + 2,26 + 2,26 + 2,26 + 2,26 + 2,26  + 2,26
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lastingdruk op het winstinkomen, Tr. We zullen deze beide im-

pulsen achtereenvolgens aan de orde stellen.

3.5.2.1. De verhoging van de belastingdruk op het looninkomen

In tabel 3.8  hebben de gevolgen geregistreerd, die optreden

tengevolge van een permanente verhoging van de belastingdruk

op het looninkomen met 1 procentpunt. Volledigheidshalve merken
we met betrekking tot de bovenstaande tabel allereerst op dat

de waarden in deze tabel -evenals in alle voorgaande tabellen-

zijn afgerond op twee cijfers achter de komma. De niet in de

bovenstaande tabel opgenomen variabelen ondergaan geen wijzi-
ging.

Voor de beoordeling van de onderhavige fiscale impuls zijn twee

zaken van belang. In de eerste plaats memoreren we de in para-
graaf 3.4.1 gemaakte veronderstelling inzake de voortdurende

gelijkheid van het feitelijke aan het structurele financierings-
tekort. In geval van een verhoging van de belastingdruk heeft

deze veronderstelling tot gevolg dat de overheid de additionele

belastinginkomsten volledig zal gebruiken voor de financiering
van additionele overheidsbestedingen. Tegenover de daling van

de consumptieve bestedingen van de particuliere sector, welke

het gevolg is van de vermindering van het beschikbare loonin-

komen, staat dus een toename van de overheidsbestedingen. Om-
dat de mutaties in deze beide componenten van de totale effec-

tieve vraag elkaar opheffen, vertoont het tijdspad van het na-
tionale inkomen, y, geen wijzigingen. Met betrekking tot de

bancaire kredietmarkt kunnen we wellicht ten overvloede nog op-

merken dat er voortdurend sprake is van gelijkheid tussen de

vraag naar en het aanbod van bankkrediet. In de tweede plaats
dienen we te wijzen op de specificatie van de loonvormings-

functie (40), volgens welke er in het geheel geen sprake is van
de   afwenteling  van  een ver zwaring  van de belas tingdruk  op  het

looninkomen in de vorm van hogere looneisen. Indien een derge-

lijke afwenteling wel optreedt, zal de onderhavige belasting-
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impuls, via de stijging van de nominale loonvoet een negatieve

invloed uitoefenen op de beschikbare winstsom en dientengevol-

ge de investeringen en het nationale inkomen doen afnemen. De

gevolgen van een verhoging van de belastingdruk op het loon-

inkomen vertonen in dat geval uiteraard sterke overeenkomsten

met de gevolgen van een verhoging van de belastingdruk op het
winstinkomen.

3.5.2.2. De verhoging van de belastingdruk op het winstinkomen

In tabel 3.9 hebben we de gevolgen weergegeven, die optreden

tengevolge van een permanente verhoging van de belastingdruk

op het winstinkomen met 1 procentpunt. Wanneer we de bovenstaan-

de modelresultaten bezien, blijkt dat er thans -anders dan bij

de vorige fiscale impuls- in periode 1 wel een duidelijke stij-

ging van het nationale inkomen, y, optreedt. De oorzaak hier-

van kunnen we als volgt toelichten. De verhoging van de belas-

tingdruk op het winstinkomen betekent als zodanig uiteraard een

aantasting van het beschikbare winstinkomen, yrb. Deze daling

oefent evenwel eerst in de volgende periode een negatieve in-

vloed uit op de investeringen. Tegelijkertijd heeft de belas-
tingverhoging in periode 1 een stijging van de overheidsbeste-

dingen tot gevolg. De toename van deze component van de effec-

tieve vraag vormt de oorzaak van de stijging van het nationale

inkomen in de eerste periode. Deze inkomensstijging brengt een

stijging van de bezettingsgraad met zich mee. Hierdoor stijgt

in de eerste periode het algemene prijsniveau, waardoor er in

dezelfde periode een afname van de investeringen plaatsvindt.

De toename van het nationale inkomen die in periode 1 per saldo

optreedt, leidt tot een stijging van de vraag naar bankkrediet.

De toename van het bancaire kredietaanbod is onvoldoende om de

totale vraag naar krediet te kunnen honoreren, hetgeen bete-

kent dat er in de eerste periode sprake is van het regime van

de kredietrantsoenering. De kredietomvang, b, stijgt dus in

dezelfde mate als het aanbod van bankkrediet. De stijging van



Tabel 3.9. Verhoging belastingdruk winstinkomen.

variabele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9       10    trend

1. Y +1,60 + 1,07 + 0,35  - 0,19  - 0,58 - 0,81 - 0,90  - 0,90 - 0,83 - 0,75  - 2,67

2.  Ytb  +2,00 + 1,34  + 0,44  - 0,24  - 0,73  - 1,01  - 1,13  - 1,12  - 1,04  - 0,94
- 3,33

3.  Yrb  -0,76 - 0,98  - 1,28  - 1,51  - 1,67  - 1,77  - 1,81  - 1,80  - 1,77  - 1,74  - 2,54

4. t +2,00 + 1,34  + 0,44  - 0,24 - 0,73 - 1,01  - 1,13 - 1,12  - 1,04  - 0,94 - 3,33£

5. t +4,00 + 3,78  + 3,48 + 3,25  + 3,09  + 3,00  + 2,96  + 2,96  + 2,99  + 3,02  + 2,22    'r N
6. c +2,00 + 1,34 + 0,44  - 0,24  - 0,73 - 1,01  - 1,13 - 1,12  - 1,04  - 0,94  - 3,33    e

7. i -0,80 - 1,03 - 1,35  - 1,58 - 1,76 - 1,86 - 1,90 - 1,89 - 1,86 - 1,83 - 2,67

8. g +2,51 + 2,00 + 1,30 + 0,78  + 0,40  + 0,18 + 0,09 + 0,10 + 0,16 + 0,24 - 1,61

9.  k     0    - 0,15 - 0,32 - 0,52 - 0,72 - 0,92  - 1,10 - 1,25 - 1,37  - 1,46 - 2,67

10.
p£ +1,20 + 1,24  + 1,05 + 0,86  + 0,70 + 0,61 + 0,61 + 0,70 + 0,87  + 1,09 + 2,69

11. p +0,80 + 0,97 + 0,96 + 0,91 + 0,84  + 0,81  + 0,84  + 0,92  + 1,08  + 1,28  + 3,36

12. v -0,14 - 0,29 - 0,43  - 0,58  - 0,74  - 0,90 - 1,05  - 1,19 - 1,32  - 1,43  - 2,79

13. r +0,77 + 0,23 + 0,22 + 0,21  + 0,08  - 0,04 - 0,15 - 0,21 - 0,22 - 0,17  + 0,37k

14. r -0,79 - 0,72 - 0,46  - 0,24  - 0,08 0 + 0,02  - 0,03 - 0,12  - 0,22 - 0,23S£



Tabel 3.9. (Vervolg)

variabele periode

1      2        3        4       5       6        7       8       9       10     trend

15. r -0,80 - 0,76 - 0,69  - 0,61  - 0,38  - 0,17  - 0,07  - 0,09  - 0,19  - 0,33  - 0,29sk

16. r     0    + 0,26 + 0,34 + 0,26 + 0,15  + 0,07 + 0,02 0 - 0,01 0 + 0,13
b

17. s£   -0,80 - 0,97  - 0,96  - 0,91  - 0,84  - 0,81  - 0,84  - 0,92  - 1,08  - 1,28  - 3,36

b
18. skd  -0,80 - 0,97  - 0,96  - 0,91  - 0,84  - 0,81  - 0,84  - 0,92  - 1,08  - 1,28  - 3,36

19. m -0,17 - 0,20 - 0,41 - 0,65 - 0,78  - 0,85 - 0,89 - 0,91  - 0,94  - 1,02 - 3,04     E

20. h -0,25 - 0,02 - 0,14  - 0,70  - 0,99 - 1,03  - 1,02 - 1,00 - 1,00  - 1,05  - 2,94     I

21. r -0,64 - 0,70 - 0,73  - 0,85 - 0,88 - 0,87 - 0,89  - 0,94 - 1,05  - 1,21 - 3,24

22. re -3,50 - 3,71 - 2,61  - 2,04  - 1,51 - 1,00  - 0,89  - 1,17  - 1,71  - 2,39  - 4,44

23. b +1,60 + 0,81 + 0,01 - 0,45 - 0,73  - 0,88  - 0,93 - 0,90 - 0,82 - 0,74  - 2,79
d

24. b +0,32 + 0,39 + 0,42 + 0,09  - 0,34 - 0,64 - 0,80 - 0,85  - 0,84 - 0,82  - 2,79
S

25. b +0,32 + 0,39 + 0,01  - 0,45 - 0,73 - 0,88 - 0,93 - 0,90  - 0,84  - 0,82 - 2,79

regime (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)
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het algemene prijsniveau veroorzaakt, via de daling van het

reole aanbod van de staatsschuld, een afname van het vermogen

van het publiek, v. Het nominale bestand aan staatsobligaties

van het publiek blijft constant, doch de redle vraag naar staats-
obligaties  van het publiek, st , ondergaat tengevolge  van  de
prijsstijging een daling. Op basis van de effectieve balansver-

gelijking van het publiek (4 OE) kan worden aangetoond dat er
in periode 1 een daling van de vraag naar geld, m ' dient op
te treden teneinde het evenwicht op de balans van het publiek
te handhaven. Wanneer we nu enkel de stijging van het nationale

inkomen, y, en de daling van het vermogen, v, in de beschouwing
zouden betrekken, zou er een stijging van de vraag naar geld
resulteren. Deze stijging wordt voorkomen door de stijging van

het rendement van de bestaande kapitaalgoederen, rk' en de da-

ling van de interestvoet van staatsobligaties, rs£, waarbij nog

opgemerkt kan worden dat de eerstgenoemde negatieve factor het

laatstgenoemde positieve effect domineert. De daling van de
interestvoet, rs£' en de stijging van de interestvoet   rk'
effectueren tevens de, tengevolge van de prijsstijging opgetre-

den daling van de vraag naar staatsobligaties, s£ .

De stijging van het algemene prijsniveau heeft een daling van
het reole bestand aan schatkistpapier van de handelsbanken tot
gevolg. De daling van de interestvoet van schatkistpapier be-

werkstelligt de noodzakelijke afname van de vraag naar schat-
b

kistpapier, skd. De daling van de interestvoet r induceertsk
verder de reeds vermelde stijging van het aanbod van bankkre-
diet.

De in de eerste periode optredende kredietrantsoenering is een
van de factoren die in pe riode    2 de verdere daling van de in-

vesteringen veroorzaakt. De tweede factor wordt gevormd door

de daling van het beschikbare winstinkomen, yrb' in de vorige

periode. In dit verband wijzen we er nog op dat de daling van
yrb in periode 1 niet uitsluitend het gevolg is van de druk-

verhoging op de winsten als zodanig. De daling van de beschik-

bare winstsom vloeit tevens voort uit de stijging van de loon-
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kosten per eenheid product. De stijging van de bezettingsgraad

en van de werkgelegenheid in de eerste periode leiden immers

tot een stijging van de nominale loonvoet, die de stijging van

het algemene prijsniveau overtreft. Naast de twee hiervoor ge-

noemde negatieve factoren, kunnen er ook een tweetal positieve

factoren worden onderkend. De eerste positieve factor wordt ge-

vormd door de in periode 1 opgetreden daling van de re%le in-
terestvoet van bankkrediet. Hoewel de nominale interestvoet van

bankkrediet in de eerste periode geen wijziging ondergaat, im-

pliceert de stijging van het prijsniveau in deze periode een

daling van de reole interestvoet van bankkrediet. De tweede po-
sitieve factor, die ter verklaring van de mutatie in de inves-

teringen in periode 2 kan worden genoemd, is de lagere infla-

tiegraad in deze periode. In periode 2 is er sprake van een

stijging van het algemene prijsniveau. Deze prijsstijging is

geringer dan de in de eerste periode opgetreden prijsstijging,

hetgeen een positieve invloed op de investeringen in periode 2

met zich meebrengt. Per saldo treedt er in de derde periode

een daling van de investeringen op, waardoor het nationale in-

komen eveneens een afname te zien geeft.

In de monetaire sector vertoont de bancaire interestvoet   rb'
in periode 2 een stijging. Deze intereststijging, alsmede de

inkomenscontractie, brengen de vraag naar bankkrediet  op  een
lager niveau. Ten aanzien van het aanbod van bankkrediet kun-

nen we in de tweede periode een stijging constateren. Deze

stijging wordt geconditioneerd door de stijging van de interest-

voet rb' de daling van de interestvoet rsk en de daling van de

geldhoeveelheid, m, in de vorige periode; de beide eerstgenoem-
de factoren oefenen een positieve invloed op het bancaire kre-

dietaanbod uit, terwijl het laatstgenoemde effect het aanbod
negatief beInvloedt. De mutaties in de vraag naar en het aan-

bod van bankkrediet zijn zodanig, dat in de tweede periode het

kredietrantsoeneringsregime blijft gehandhaafd.

De neerwaartse ontwikkeling van de investeringen zet zich door
in periode 3 en in de vier daarop volgende perioden. De hiermee
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gepaard gaande inkomenscontractie drukt de vraag naar bankkre-
diet in periode 3 beneden het bancaire kredietaanbod. Dit be-
tekent dat in de derde periode het regime van de kredietabsorp-

tie in werking treedt. Uit tabel 3.9 blijkt dat dit regime ac-

tueel blijft tot periode 9, waarna wederom het regime van de
kredietrantsoenering heerst. De verdere wisselingen van het
kredietregime treden  op in periode  21  en 39. Vanaf periode  39
zijn de verschillen tussen de kredietvraag en het kredietaan-

bod dermate gering geworden, dat er bij benadering van even-
wicht op de markt van bankkrediet kan worden gesproken.

Uit de trendwaarden van de bovenstaande tabel blijkt, dat de

permanente verhoging van de belastingdruk op het winstinkomen,
*

een daling van het nationale inkomen, y , veroorzaakt. We kun-

nen tevens constateren dat er sprake is van een trendmatige*
stijging van het algemene prijsniveau, p .

3.5.3. De bestedingsimpulsen en de loonimpuls

In deze laatste sub-paragraaf bespreken we eerst de beide be-

stedingsimpulsen, namelijk de autonome consumptie- en de auto-
nome investeringsimpuls, 9 respectievelijk i. Vervolgens komt

de loonimpuls, Pt, aan de orde. In eerste instantie wordt een

analyse gegeven van de loonimpuls als zodanig. Daarna laten we

de loonimpuls plaatsvinden binnen een specifiek monetaire ka-
der, namelijk een door de Centrale Bank inzake de kredietver-

lening van de handelsbanken afgekondigd kredietplafond.

3.5.3.1. De consumptie-impuls

In tabel 3.10 hebben we de simulatieresultaten weergegeven, die

het gevolg zijn van een permanente stijging van de autonome
consumptie met 1 procent.

De toename van de autonome consumptie als zodanig leidt in
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per€ode 1 tot een stijging van het nationale inkomen. Deze in-

komensstijging wordt versterkt door de endogene stijging van

de consumptie en door de vergroting van de overheidsbestedin-

gen. Daarnaast treedt er in de eerste periode een vermindering

van de investeringen op, tengevolge van de stijging van het al-

gemene prijspeil. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door de

hogere bezettingsgraad, terwij 1  ook  de,   door de verbetering
van de werkgelegenheidssituatie, geinduceerde nominale loon-

stijging, het prijsniveau doet stijgen.

De initiMle inkomensstijging resulteert in een toename van de

vraag naar bankkrediet. Ook het bancaire kredietaanbod kent

een stijging. Aangezien de toename van de vraag naar bankkre-

diet, de stijging van het aanbod overtreft, is er in periode 1

sprake van het regime van de kredietrantsoenering. De vraag

naar  staatsobligaties  van het publiek, s£ , ondergaat tengevol-

ge van de prijsstijging een daling. Op basis van de effectieve

balansvergelijking van het publiek (4 OE) kan worden aangetoond
dat  er  een   af name   van de vraag  naar   ge ld,

m 1' dient te warden
gerealiseerd. De daling van de vraag naar geld en van de vraag

naar staatsobligaties vergen -gegeven de toename van het natio-

nale inkomen, y, en de daling van het vermogen van het publiek,

v - een daling van de interestvoet van staatsobligaties, rs£'

en een stijging van het rendement van de bestaande kapitaal-

goederen, rk. De toelichting op de interestmutaties is analoog

aan de bij de voorgaande impulsen gegeven explicatie.

De daling van de interestvoet r effectueert de door de stij-sk
ging van het algemene prijsniveau noodzakelijk geworden afname
van de vraag naar schatkistpapier   van de handelsbanken,    skd.
Ook de toename van het bancaire kredietaanbod, vindt zijn oor-

zaak in de daling van de interestvoet van schatkistpapier.

De investeringen vertonen in pe riode 2 een toename. Deze toe-

name is de resultante van een tweetal negatieve en van een

tweetal positieve factoren. In de eerste plaats treedt er in

de eerste periode een daling van de re8le interestvoet van



Tabel 3.10.  Verhoging autonome consumptie.

varifbele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9      10     trend

1. Y +2,61 + 4,23 + 4,72  + 4,83  + 5,03 + 5,34 + 5,55  + 5,53 + 5,25  + 4,79 - 4,36

2. Y +3,27 + 5,29  + 5,90 + 6,04  + 6,29  + 6,67  + 6,94 + 6,91 + 6,57  + 5,99  - 5,44£b

3.  Yrb  +1,09 + 1,76  + 1,97  + 2,01  + 2,10 + 2,22  + 2,31  + 2,30  + 2,19  + 2,00  - 1,81

4. t +3,27 + 5,29 + 5,90  + 6,04  + 6,29  + 6,67  + 6,94 + 6,91  + 6,57  + 5,99 - 5,44£

5.  t    +1,09 + 1,76  + 1,97  + 2,01  + 2,10 + 2,22  + 2,31  + 2,30  + 2,19  + 2,00  - 1,81    'r
\1

6. c +4,27 + 6,29 + 6,90 + 7,03  + 7,29 + 7,67 + 7,94 + 7,91 + 7,57 + 6,99  - 4,44    *

7. i -1,31 - 0,60 - 0,38 - 0,34 - 0,25 - 0,11  - 0,02 - 0,03 - 0,15 - 0,35 - 4,36

8. g +2,53 + 4,10 + 4,57 + 4,67  + 4,87 + 5,16 + 5,37 + 5,35  + 5,08 + 4,63  - 4,22

9.  k     0    - 0,25 - 0,31 - 0,33 - 0,33 - 0,31  - 0,28 - 0,23 - 0,19 - 0,18  - 4,36

10. p +1,96 + 3,89  + 5,39 + 6,74  + 8,18 + 9,74 +11,30 +12,73 +13,96 +14,97 +17 , 12
2'

11. p +1,31 + 2,83 + 4,21 + 5,53 + 6,92 + 8,41 + 9,92 +11,35 +12,64 +13,77 +18,21

12. v -0,23 - 0,70 - 0,99  - 1,23 - 1,47 - 1,72  - 1,95  - 2,16 - 2,35 - 2,54  - 6,76

13. rk   +1,26 + 1,57  + 1,82 + 2,25  + 2,89  + 3,67  + 4,47  + 5,23  + 5,92  + 6,53  + 7,34

14. r -1,29 - 2,40 - 3,12 - 3,69 - 4,30 - 4,95  - 5,55  - 6,03 - 6,37 - 6,58  - 4,66St



Tabel 3.10. (Vervolg)

variabele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9      10     trend

15. rsk  -1,31 - 2,48  - 3,44  - 4,42  - 5,50  - 6,59  - 7,55  - 8,29  - 8,81  - 9,14  - 5,90

16. r     0    + 0,42 + O,95 + 1,36  + 1,59 + 1,74  + 1,88 + 2,03  + 2,19  + 2,34 + 2,54
b

17. st   -1,31 - 2,83  - 4,21  - 5,53  - 6,92  - 8,41  - 9,92  -11,35  -12,64  -13,77  -18,21

b
18. skd  -1,31 - 2,83  - 4,21  - 5,53  - 6,92  - 8,41  - 9,92  -11,35  -12,64  -13,77  -18,21

19. m -0,27 - 0,58 -0,84 - 1,10  - 1,47  - 2,00  - 2,65  - 3,39  - 4,16  - 4,93  -11,80    Z
U1

20. h -0,40 - 0,41  - 0,23 - 0,18 - 0,43 - 0,91 - 1,53  - 2,19 - 2,85  - 3,50 - 9,85    ,

21. r -1,05 - 2,14  - 3,07 - 4,00  - 5,07  - 6,27 - 7,52  - 8,73 - 9,85 -10,83 -15,82

22. re -5,71 -11,50 -16,51 -21,43 -26,63 -31,89 -36,73 -40,78 -43,95 -46,29 -39,94

23. bd   +2,61 + 3,82  + 3,77  + 3,47  + 3,44  + 3,59  + 3,67  + 3,49  + 3,06  + 2,45  - 6,90

24. b +0,52 + 1,14  + 1,75  + 2,29  + 2,70 + 2,91 + 2,90  + 2,69 + 2,33  + 1,84 - 6,90
S

25. b +0,52 + 1,14 + 1,75  + 2,29 + 2,70 + 2,91  + 2,90 + 2,69 + 2,33 + 1,84 - 6,90

regime (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
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bankkrediet op, waardoor het investeringsvolume in periode 2

positief wordt beinvloed. In de tweede plaats is er in periode
1 sprake van een stijging van het beschikbare winstinkomen,

hetgeen een positieve invloed op de investeringen in periode 2
uitoefent. De twee negatieve factoren worden gevormd door de

in de eerste periode optredende kredietrantsoenering en de

verdere stijging van het algemene prijsniveau in de tweede pe-
riode. Daar niet enkel de investeringen, maar ook de consump-

tie en de overheidsbestedingen in de tweede periode toenemen,

geven in deze periode dus alle drie de componenten van de ef-

fectieve vraag een stijging te zien.

Uit het verdere verloop van de investeringen, blijkt dat deze

bestedingscategorie tot periode 7 blijft stijgen. Tevens kan

worden geconstateerd dat er gedurende deze perioden steeds

sprake is van het regime van de kredietrantsoenering. Bij af-

wezigheid van het kredietrantsoeneringseffect, zouden de inves-
teringen dus grotere stijgingen hebben gekend dan in tabel

3.10 het geval is.

Het regime van de kredietrantsoenering blijft gehandhaafd tot

periode 18. Het hierna optredende regime van de kredietabsorp-
tie heerst tot periode 32, waarna het eerstgenoemde regime

weer in werking treedt. De volgende wisseling van het krediet-

regime treedt op in periode 47. Vanaf periode 47 zijn de dis-

crepanties tussen de kredietvraag en het kredietaanbod dermate

gering dat er bij benadering evenwicht op de markt van bankkre-
diet bestaat.

Wanneer we tenslotte de trendwaarden van tabel 3.10 bezien,

valt in de eerste plaats de daling van het nationale inkomen,
*

y , op. Deze daling vindt zijn oorzaak in de trendmatige afna-
me   van de investeringen,   we 1ke tengevolge   van de consumptie-

impuls optreedt. Verder kunnen we constateren dat de toename

van de autonome consumptie, via de werking van de loon-prijs-

spiraal een aanzienlijke stijging van het algemene prijsniveau,
*

p , tot gevolg heeft. We komen op de mutatie in de trendwaarde
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van deze variabelen aan het einde van paragraaf 3.5.3  nog
nader terug.

3.5.3.2. De investeringsimpuls

In deze sub-paragraaf stellen we de tweede bestedingsimpuls aan

de orde, namelijk een mutatie in de autonome investeringen.
Tabel 3.11 beschrijft de gevolgen van een permanente toename

van de autonome investeringen met 1 procent.

Aan de hand van tabel 3.11 kan worden vastgesteld dat een ge-

deelte van de toename van de autonome investeringen in periode
1 ongedaan wordt gemaakt door een afname van de endogene in-
vesteringen. Deze daling wordt veroorzaakt door de in de eerste

periode optredende stijging van het algemene prijsniveau.

De stijging van het nationale inkomen in periode 1 heeft een

toename van de vraag naar bankkrediet tot gevolg. Daar de toe-

name van het bancaire kredietaanbod in de eerste periode achter

blijft bij de stijging van de vraag naar bankkrediet, is er in

deze periode sprake van het regime van de kredietrantsoenering.
De toename van het aanbod van bankkrediet vloeit voort uit de

stijging van de interestvoet van schatkistpapier, rsk. De stij-
ging van deze interestvoet is op zijn beurt het gevolg van de,

door de stijging van het algemene prijsniveau veroorzaakte,
afname van de vraag naar schatkistpapier van de handelsbanken,

bsk .
d

De toename van de investeringen in periode 2 kan allereerst
worden toegeschreven aan de daling van de redle interestvoet

van bankkrediet in de vorige periode. Ook de stijging van de

beschikbare winsten in periode 1 oefent een positieve invloed

uit op de investeringen in de tweede periode. De in periode 1

opgetreden kredietrantsoenering en de hogere inflatiegraad in

periode 2 kunnen als de negatieve determinanten van het inves-

teringsvolume in de tweede periode worden aangemerkt.



Tabel 3.11. Verhoging autonome investeringen.

variabe le periode

1      2        3        4        5        6        7        8       9       10     trend

1. Y +1,07 + 1,78 + 1,99  + 2,00  + 2,06 + 2,18  + 2,30 + 2,34 + 2,30 + 2,19    0

2.  Ygb  +1,33 + 2,22  + 2,49  + 2,51  + 2,57  + 2,72  + 2,87  + 2,93  + 2,87  + 2,74    0

3.  Yrb  +0'44 + 0,74  + 0,83  + 0,84  + 0,86  + 0,91  + 0,96  + 0,98  + 0,96  + 0,91    0

4.
tg +1,33 + 2,22  + 2,49 + 2,51 + 2,57  + 2,72 + 2,87 + 2,93 + 2,87 + 2,74    0

5. t +0,44 + 0,74 + 0,83 + 0,84 + 0,86  + 0,91  + 0,96 + 0,98  + 0,96  + 0,91    0        Nr
.J

6. c +1,33 + 2,22  + 2,49 + 2,51 + 2,57 + 2,72  + 2,87  + 2,93 + 2,87  + 2,74 0 00

7. i +0,47 + 0,78  + 0,87  + 0,88  + 0,90  + 0,95  + 1,01  + 1,02 + 1,01 + 0,96    0

8. g +1,03 + 1,72 + 1,92 + 1,94  + 1,99  + 2,11 + 2,22  + 2,26  + 2,22 + 2,12    0

9. k 0    + 0,09 + 0,22 + 0,34 + 0,45  + 0,53  + 0,61 + 0,69  + 0,75 + 0,80    0

10. pg +0,80 + 1,58 + 2,13 + 2.55 + 2,98  + 3,45  + 3,93 + 4,36 + 4,73  + 5,02 + 5,45

11. p +0,53 + 1,13 + 1,63 + 2,05 + 2,46 + 2,91 + 3,35  + 3,78  + 4,16 + 4,48 + 5,45

12. v -0,09 - 0,12 - 0,10  - 0,07 - 0,06  - 0,06 - 0,08 - 0,09  - 0,10 - 0,12 - 0,95

13. rk   +0,51 + 0,77  + 0,94  + 1,12  + 1,37  + 1,65  + 1,93  + 2,19  + 2,42  + 2,62  + 2,89

14. r -0,53 - 0,97 - 1,24  - 1,41  - 1,59 - 1,80  - 2,00  - 2,15 - 2,26 - 2,33 - 1,84S£



Tabel 3.11. (Vervolg)

var iabele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9      10     trend

15. rsk  -0,53 - 0,99  - 1,32  - 1,62  - 1,96  - 2,31  - 2,63  - 2,88  - 3,05  - 3,15 - 2,32

16. r 0    + 0,17  + 0,40 + 0,58 + 0,68 + 0,74  + 0,78 + 0,83 + 0,88 + 0,93  + 1,00b

17. stS  -0,53 - 1,13  - 1,63  - 2,05  - 2,46  - 2,91  - 3,35  - 3,78  - 4,16  - 4,48  - 5,45

18. sk   -0,53 - 1,13  - 1,63  - 2,05  - 2,46  - 2,91
- 3,35  - 3,78  - 4,16  - 4,48  - 5,45

19. m -0,11 - 0,23  - 0,31  - 0,37  - 0,45 - 0,57 - 0,74 - 0,93  - 1,14  - 1,34 - 2,93    N
.1
co

20. h -0,16 - 0,16  - 0,04  + 0,05 + 0,04  - 0,06  - 0,22  - 0,39  - 0,56 - 0,72 - 2,16

21. r -0,43 - 0,86 - 1,18 - 1,45 - 1,75  - 2,09  - 2,46 - 2,81  - 3,13 - 3,40  - 4,51

22. re -2,33 - 4,60 - 6,35 - 7,93 - 9,56 -11,24 -12,79 -14,08 -15,07 -15,78 -14,00

23. b +1,07 + 1,61 + 1,59 + 1,42 + 1,38 + 1,44 + 1,51 + 1,51 + 1,41  + 1,26 - 1,00d

24. b +0,21 + 0,46  + 0,69 + 0,92  + 1,10  + 1,22 + 1,26 + 1,24 + 1,17 + 1,06 - 1,00S

25. b +0,21 + 0,46 + 0,69 + 0,92 + 1,10 + 1,22 + 1,26 + 1,24 + 1,17  + 1,06 - 1,00

regime (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)



- 280 -

Het regime van de kredietrantsoenering blijft van kracht tot

periode 19. Daarna treden er wisselingen van het kredietregime

op in de perioden 32 en 47. Vanaf periode 47 is er bij benade-

ring evenwicht op de bancaire kredietmarkt.

Ten aanzien van de trendwaarden in tabel 3.11. wijzen we er op,
dat het nationale inkomen, y*, geen wijziging ondergaat als
gevolg van de permanente investeringsimpuls. De oorzaak hier-

van is gelegen in het feit dat het meer dan normale investe-
ringsvolume trendmatig niet muteert. De ongewijzigde trendwaar-

de van de investeringen, i , kan worden toegeschreven aan de

omstandigheid dat de toename van de autonome investeringen

wordt ongedaan gemaakt door de, uit de stijging van de trend-

waarde van de bancaire interestvoet voortvloeiende, trendmati-

ge daling van de endogene investeringen.

3.5.3.3. De loonimpuls

De laatste impuls die we bespreken is de loonimpuls. Deze im-

puls heeft betrekking op de autonome component van de nominale

loonvoet. In tabel 3.12 hebben we de modelsimulaties geregi-

streerd, die optreden tengevolge van een permanente stijging

van deze autonome looncomponent met 1 procentpunt.

De loonimpuls leidt in pe riode 1 in eerste instantie tot een

stijging van het beschikbare looninkomen, y£b. De hierdoor ge-

Induceerde toename van de consumptie genereert een verdere

stijging van y De verhoging van de autonome component vantb'

de nominale loonvoet gaat ten koste van de beschikbare winst-

som, yrb. De aantasting van de winsten wordt gemitigeerd door

de betere benutting van de kapitaalgoederenvoorraad, die het

gevolg is van de stijging van het nationale inkomen in de eer-

ste periode. De daling van de investeringen in periode 1 vloeit

voort uit de, via de loonprijsspiraal gegenereerde stijging van

het algemene prijspeil.
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De toename van het nationale inkomen leidt in de eerste perio-
de tot een toename van de vraag naar bankkrediet. Deze toename

overtreft de stijging van het bancaire kredietaanbod. De kre-

dietomvang is in periode 1 derhalve gelijk aan het aanbod van

bankkrediet. De stijging van het algemene prijsniveau veroor-

zaakt een daling van het vermogen van het publiek, v, en een
daling  van de vraag naar staatsobligaties  van het publiek,   s d.
Op basis van de effectieve balansvergelijking van het publiek
(4 OE) kan vervolgens worden aangetoond dat de vraag naar geld,

md, dient te dalen. De positieve invloed van de stijging van
het nationale inkomen op de vraag naar geld is sterker dan de
negatieve invloed, die uitgaat van de daling van het vermogen.

Ook de daling van de interestvoet van staatsobligaties, rs£'
heeft een positief effect op de vraag naar geld. Bij een onge-

wijzigd rendement van de bestaande kapitaalgoederen, rk' ZOU

er dus een stijging van de vraag naar geld optreden. Dit im-

pliceert dat de vraag naar bestaande kapitaalgoederen, kd' in

dat geval zou dalen tot beneden het ongewijzigde niveau van de

kapitaalgoederenvoorraad, k. Het aanbodoverschot van kapitaal-

goederen dat hierdoor dreigt te ontstaan, wordt nu voorkomen

door de stijging van het rendement van de bestaande kapitaal-

goederen. Deze stijging van rk bewerkstelligt immers dat er
per saldo geen toename, doch een afname van de vraag naar geld

optreedt.

De daling van de interestvoet van schatkistpapier bewerkstel-

ligt de benedenwaartse aanpassing van de vraag naar schatkist-

papier  van de handelsbanken,   sk ,   aan het lagere niveau  van

het aanbod van schatkistpapier, sks. Deze daling van sks vindt

zijn  oorzaak  in de stijging  van het algemene prijsniveau.

In periode 2 blijven de investeringen beneden hun normale ni-

veau, doch vertonen ten opzichte van de vorige periode enige
stijging. Dit modelresultaat dient in de eerste plaats te wor-

den bezien in het licht van de in periode 1 opgetreden daling
van de redle interestvoet. In de tweede plaats kunnen we de

-in vergelijking met de vorige periode- geringere stijging van



Tabel 3.12. Verhoging autonome loonvoet.

varjabele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9 10 trend

1. Y +1,55 + 2,40 + 1,33  + 0,32 - 0,48 - 1,10 - 1,52 - 1,78  - 1,92 - 1,98  - 4,36

2.  Y£b  +2,93 + 4,00  + 2,66  + 1,40  + 0,40  - 0,37  - 0,90  - 1,23  - 1,40  - 1,47  - 4,44

3.  Yrb  -1,69 - 1,33  - 1,78  - 2,20  - 2,53  - 2,79  - 2,97  - 3,08  - 3,13  - 3,16  - 4,15

4. t +2,93 + 4,00  + 2,66  + 1,40 + 0,40  - 0,37 - 0,90 - 1,23 - 1,40 - 1,47  - 4,44
£

5. t -1,69 - 1,33  - 1,78 - 2,20  - 2,53  - 2,79  - 2,97  - 3,08 - 3,13 - 3,16 - 4,15   1
r

6.  c    +2,93 + 4,00  + 2,66  + 1,40  + 0,40  - 0,37  - 0,90  - 1,23  - 1,40  - 1,47  - 4,44    

7. i -1,77 - 1,40 - 1,87  - 2,31  - 2,66 - 2,93  - 3,12 - 3,23 - 3,29  - 3,32  - 4,36   '

8. g +1,50 + 2,32 + 1,28 + 0,31  - 0,47 - 1,06 - 1,47 - 1,72  - 1,86 - 1,91  - 4,22

9.  k     0    - 0,34 - 0,53  - 0,79 - 1,08  - 1,38  - 1,68  - 1,95 - 2,20  - 2,40 - 4,36

10. p£ +3,16 + 4,27 + 4,20 + 3,97 + 3,72  + 3,49 + 3,31 + 3,23 + 3,22 + 3,30  + 5,40

11. p +1,77 + 2,67 + 2,87  + 2,90 + 2,84 + 2,76 + 2,69 + 2,67 + 2,71 + 2,80 + 5,49

12. v -0,31 - 0,74 - 0,94 - 1,16 - 1,39 - 1,62  - 1,85 - 2,08  - 2,28  - 2,47  - 4,55

13. rk   +1,02 + 1,32  + 0,81  + 0,92  + 0,87  + 0,70  + 0,52  + 0,36  + 0,24  + 0,15  + 0,60

14. r -1,17 - 1,76  - 1,51 - 1,15  - 0,83 - 0,57  - 0,40  - 0,31 - 0,28 - 0,31 - 0,38
SZ



Tabel 3.12. (Vervolg)

variabele periode

1      2        3        4       5        6        7       8       9       10     trend

15. r -1,77 - 2,27  - 2,02 - 1,84  - 1,60 - 1,19  - 0,83  - 0,61  - 0,50  - 0,50 - 0,48
sk

16. r     0    + 0,17 + 0,47  + 0,54 + 0,43  + 0,31 + 0,22  + 0,16  + 0,12 + 0,10 + 0,21
b

17. s£   -1,77 - 2,67  - 2,87  - 2,90  - 2,84  - 2,76  - 2,69  - 2,67  - 2,71  - 2,80  - 5,49

18. sk   -1,77 - 2,67  - 2,87  - 2,90  - 2,84  - 2,76  - 2,69  - 2,67  - 2,71  - 2,80  - 5,49

19. m -0,37 - 0,76 - 0,95 - 1,38  - 1,75  - 1,99  - 2,15  - 2,26 - 2,33 - 2,39 - 4,96   N
00

20. h -0,54 - 0,82 - 0,68 - 1,02 - 1,81  - 2,17  - 2,28 - 2,34 - 2,37  - 2,40  - 4,80   w

21. r -1,42 - 2,14  - 2,24  - 2,36  - 2,55  - 2,59 - 2,58 - 2,58  - 2,61 - 2,69  - 5,29

22. re -7,75 -10,45 -10,02  - 8,25 - 7,34 - 6,17 - 5,11  - 4,49 - 4,29  - 4,46  - 7,27

23. bd   +1,55
+ 2,23  + 0,86  - 0,22  - 0,91  - 1,41  - 1,74  - 1,94  - 2,04  - 2,08  - 4,56

24. b +0,71 + 0,71 + 0,52  + 0,33 - 0,31  - 0,97 - 1,44 - 1,75  - 1,94  - 2,03 - 4,56
S

25. b +0,71 + 0,71 + 0,52  - 0,22 - 0,91 - 1,41 - 1,74  - 1,94 - 2,04  - 2,08  - 4,56

regime (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
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het algemene prijsniveau als eveneens positieve determinant

van de investeringen noemen. De investeringen in de tweede pe-
riode worden ongunstig beinvloed door de afname van de beschik-

bare winstsom, y in de vorige periode, als ook door de kre-rb'
dietrantsoenering in periode 1. In periode 2 vindt er, vooral

onder invloed van de consumptiestijging, een verdere toename

van het nationale inkomen plaats.

Wanneer we de volgende periode bezien, blijkt dat de inkomens-
ontwikkeling steeds sterker wordt gedomineerd door het onguns-

tige verloop van de investeringen. In periode 3 treed er reeds

een daling van het nationale inkomen op, terwijl vanaf perio-

de 5 deze variabele beneden zijn normale waarde is gelegen.

Het regime van de kredietrantsoenering blijft van kracht tot
periode 4. Daarna treden er wisselingen van het kredietregime
op in de perioden 11, 26 en 41. Vanaf periode 41 heerst er bij

benadering evenwicht op de markt van bankkrediet.

Met betrekking tot de trendwaarde in tabel 3.12 kunnen we con-

stateren dat de permanente verhoging van de autonome component
van de nominale loonvoet de trendwaarde van het nationale in-

komen, y , in dezelfde mate doet dalen als bij de consumptie-

impuls het geval is. Verder heeft de loonimpuls een stijging*van de trendwaarde van het algemene prijsniveau, p tot gevolg.
Deze trendmatige stijging is groter dan de toename van de trend-
waarde  van de nominale loonvoet, p£, zodat de trendwaarde  van
de reale loonvoet een daling te zien geeft. Het contractieve

effect dat uitgaat van de loonimpuls, vindt zijn oorzaak in de
trendmatige daling van de investeringen, i . Deze daling vloeit

slechts voor een gering gedeelte voort uit de stijging van de
trendwaarde van de bancaire interestvoet, r , en dient hoofd-
zakelijk te worden toegeschreven aan de trendmatige afname van

de beschikbare winstsom, y b.

Zoals we hiervoor al hebben vermeld, zullen we de loonimpuls

ook nog bespreken binnen het kader van de zogenaamde krediet-
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plafondregeling. Alvorens we hiertoe overgaan, zullen we eerst

nog kort stilstaan bij de wijze waarop het monetaire beleid tot
nu toe in ons model gestalte heeft gekregen. In sub-paragraaf

3.5.1 hebben we de gevolgen besproken van de door de Centrale

Bank doorgevoerde wijzigingen in een viertal monetaire instru-
mentvariabelen. Het is uiteraard ook denkbaar dat de in de sub-

paragrafen 3.5.2 en 3.5.3 aan de orde gestelde "reole" impulsen

vergezeld gaan van een monetaire impuls. Zo kan de Centrale
Bank de, uit een loonimpuls voortvloeiende inflatoire ontwikke-

ling, trachten te mitigeren door het effectueren van een neu-
traliserende monetaire impuls, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan

worden aan een permanente verhoging van het verplichte kasper-

centage. Er is dan sprake van een combinatie van een tweetal

impulsen. In geval van een dergelijke constellatie draagt het
monetaire beleid een incidenteel karakter. Het is ook mogelijk

dat het monetaire beleid wordt geformuleerd in termen van een

vaste regel inzake een bepaald monetair aggregaat. De Centrale
Bank zou in dat geval kunnen besluiten om de groeivoet van het

nominale geldaanbod conform de structurele groeivoet, gn, te

normeren. Dit betekent dat het feitelijke absolute nominale
-

geldaanbod, Msf' voortdurend gelijk is aan het structurele ab-

solute nominale geldaanbod, M , ofwel:se

M  = 0   zodat
S

ms = - 

De realisatie van de aldus geformuleerde vaste geldgroeiregel

vereist natuurlijk de inzet van een bepaalde monetaire instru-
mentvariabele. We kunnen in dit verband verwijzen naar de vol-

gende, reeds in sub-paragraaf 3.4.2 afgeleide, uitdrukking voor

het reBle geldaanbod, ms' die luidde:

-CB siCBb      (sk  + sle )
m = b- e- p +e  SL B .
S

m                                     m                                     m
e                                 e                                 e
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Indien we in deze relatie de gelijkheid ms = -p substitueren,
resulteert:

-CB
b (sk + s£

- me SLCB = e   b+    e     ed    - CB - CB P.
S 51 Sie e

Modeltechnisch impliceert de bovenstaande vaste geldgroeiregel
dus een additionele vergelijking dn een additionele variabele,

CBte weten de geondogeniseerde instrumentvariabele SLd

Bosman merkt met betrekking tot de vaste geldgroeiregel op "De

centrale bank in Nederland is, evenmin als haar zusterinstel-

lingen ooit zover gegaan dat zij een vaste geldgroeiregel heeft

toegepast". (1) Ten aanzien van Nederland is hij van mening dat

"de rechtstreekse kredietbeperking... in het besproken tijdvak,
debelangrijkste vorm van monetaire politiek is geweest". (2)

Op grond van deze overwegingen zullen we ons beperken tot de

analyse van de kredietplafondregeling. De kern van deze rege-
ling bestaat uit de, periodiek door de Centrale Bank vast te

stellen collectieve expansienorm inzake de kredietverlening van

de geldscheppende instellingen aan de particuliere sector. We

kunnen een kredietplafond in ons model opnemen door te veron-

derstellen dat de Centrale Bank de expansienorm gelijk stelt

aan de netto-groeivoet, gn, zodat geldt dat B = 0, ofwel:s (max)

bs (max)   =  - 

De introductie van een dergelijk kredietplafond vergt een aan-

tal wijzigingen van het onevenwichtsmodel. In de eerste plaats

dienen we rekening te houden met de mogelijkheid dat het ban-

caire kredietaanbod, zoals dat wordt bepaald door vergelijking

(9 OE), het kredietplafond kan overtreffen. We kunnen het feit

dat het kredietplafond al dan niet bindend is, met behulp van

(1)  H.W.J. Bosman, De monetaire politiek in Nederland, Maand-
Schrift Economie, 1980, nr. 9, blz. 363

(2) Ibid., blz. 352. Opgemerkt zij nog dat met "het besproken
tijdvak", "het tijdvak Zijlstra" wordt bedoeld.
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de volgende minimumregel in ons model verwerken:

(37 OE) b = min (b , -P).S            S

Het daadwerkelijke kredietaanbod, bs, is dus gelijk aan het

kredietaanbod, bs' zoals bepaald door vergelijking  (9 OE) , in-

dien geldt dat b <b Indien daarentegen geldt dat hets       s (max)
bancaire kredietaanbod, zoals bepaald door verlijking (9 OE),

het kredietplafond overtreft -hetgeen betekent dat b >b   -
s    s(max)

zal het daadwerkelijke kredietaanbod gelijk zijn aan -p. In de

minimumregel die de kredietomvang, b, bepaalt dient de varia-
bele b uiteraard te worden vervangen door de nieuwe variabele

S

bs' hetgeen betekent  dat deze minimumregel thans luidt:

(1 9    OE')    b      =   min (bd    '   bs )

Tenslotte dient in de vergelijking (8 OE), (10 OE) en (43 OE)
de  variabele  b te worden vervangen  door  bs-1S-1

Ter illustratie van de hierboven omschreven kredietplafondre-

geling presenteren we in tabel 3.12.a de gevolgen van een per-

manente stijging van de autonome component van de nominale

loonvoet van 1 procent, in geval van de aanwezigheid van het

onderhavige kredietplafond, namelijk B = 0.s (max)

Wanneer we de onderstaande tabel bezien, blijkt dat in de eer-

ste 2 perioden het kredietplafond bindend is en dat er door de

handelsbanken kredietrantsoenering wordt toegepast. Verder

kunnen we constateren dat in deze beide perioden geldt dat:

m = -P.

Dit resultaat'kan worden geverifi8erd aan de hand van de, in

paragraaf 3.4 vermelde uitdrukking voor ms. Wanneer we in de

desbetreffende relatie voor ms de gelijkheid b = bs (max) = -P

verwerken, resulteert:



Tabel 3.12. a. Verhoging autonome nominale loonvoet.

var iabele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9 10 trend

1. Y +1,55 + 0,55  - 1,62 - 3,22 - 4,32 - 4,82 - 4,76 - 4,28  - 3,51  - 2,58  - 4,36

2. Y +2,93 + 1,68 - 1,03 - 3,03  - 4,41 - 5,02  - 4,95 - 4,35 - 3,39  - 2,23 - 4,44£b

3.  Yrb  -1,69 - 2,11  - 3,01  - 3,68  - 4,14  - 4,34  - 4,32  - 4,12  - 3,80  - 3,41  - 4,15

4. t +2,93 + 1,68  - 1,03 - 3,03 - 4,41 - 5,02  - 4,95 - 4,35 - 3,39 - 2,23 - 4,442

5. t -1,69 - 2,11  - 3,01  - 3,68  - 4,14  - 4,34  - 4,32  - 4,12  - 3,80  - 3,41  - 4,15   1r
10

6. c +2,93 + 1,68  - 1,03  - 3,03  - 4,41  - 5,02  - 4,95  - 4,35  - 3,39 - 2,23  - 4,44   %

7. i -1,77 - 2,21 - 3,16 - 3,86 - 4,35  - 4,56  - 4,53  - 4,32 - 3,99 - 3,58  - 4,36   '

8. g +1,50 + 0,53  - 1,57 - 3,12  - 4,19 - 4,66 - 4,60  - 4,14 - 3,40  - 2,50 - 4,22

9.  k     0    - 0,34 - 0,69  - 1,16 - 1,68  - 2,19  - 2,64 - 3,00 - 3,25  - 3,39 - 4,36

10.
p£ +3,16 + 2,88  + 1,56 + 0,25  - 0,97 - 1,87  - 2,37 - 2,45 - 2,13 - 1,46  + 4,48

11. p +1,77 + 1,74 + 0,97 + 0,06  - 0,88  - 1,66 - 2,18 - 2,38  - 2,25 - 1,82 + 4,57

12. v -0,31 - 0,58 - 0,74 - 0,97 - 1,23 - 1,52  - 1,80 - 2,07 - 2,30 - 2,49  - 4,40

13. rk +2,27 + 0,88  + 0,25  + 0,01  - 0,71  - 1,43  - 2,04  - 2,49 - 2,73 - 2,68  + 0,16

14. r -0,86 - 0,58 + 0,41 + 1,34 + 2,05  + 2,47 + 2,57 + 2,41 + 2,02 + 1,49  - 0,05S 94



Tabel 3.12.a. (Vervolg)

var iabele periode

1      2       3       4       5       6       7       8       9 10 trend

15. rsk  -1,77 + 0,16  + 0,97  + 1,40
+ 2,32  + 3,20  + 3,62  + 3,57  + 3,14  + 2,40  + 0,04

16. r 0    + 0,66 + 0,99 + 0,70 + 0,26  - 0,07 - 0,31 - 0,45  - 0,53  - 0,54 + 0,21
b

17. sg   -1,77 - 1,74  - 0,97  - 0,06  + 0,88  + 1,66  + 2,18  + 2,38 + 2,25  + 1,82  - 4,57

b
18. skd  -1,77 - 1,74  - 0,97  - 0,06  + 0,88  + 1,66  + 2,18  + 2,38

+ 2,25  + 1,82  - 4,57

19. m -1,77 - 1,74 - 1,90  - 2,24 - 2,22 - 1,97 - 1,58  - 1,14  - 0,72  - 0,47  - 4,57   '10
00

20. h -1,95 - 1,06 - 0,81  - 2,29 - 3,01 - 2,73  - 2,23 - 1,67 - 1,15  - 0,81 - 4,35  w

21. r -1,82 - 1,55 - 0,92 - 0,69 - 0,23 - 0,41  + 0,92  + 1,22 + 1,28  + 1,07 - 4,51

22. re -2,13 - 0,38 + 4,93 + 8,61 +11,71 +14,66 +15,90 +15,37 +13,27 +10,27 - 4,15

23. bd   +1,55 - 0,12  - 2,61  - 3,92  - 4,59  - 4,75  - 4,45  - 3,82  - 2,99  - 2,04  - 4,57

24. b +0,71 - 1,17  - 1,14 - 1,76  - 2,91 - 3,57 - 3,72 - 3,46  - 2,92  - 2,21  - 4,38
S

25. b    -1,77 - 1,74  - 1,14  - 1,76  - 2,91  - 3,57  - 3,72  - 3,46  - 2,92  - 2,21  - 4,57

26. b -1,77 - 1,74  - 2,61 - 3,92 - 4,59 - 4,75  - 4,45 - 3,82  - 2,99 - 2,21  - 4,57

regime (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+)
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-CB             -
b (sk + SE )

( e + ske + s-£ B)m = re b  -   e    e P= -                   P= -p. (1)S         S
m                                        m                                                                 m

e                                    e                                                         e

We kunnen dus concluderen dat in ons model een effectief kre-

dietplafond in geval van de actualiteit van het regime van de

kredietrantsoenering, identiek is met de vaste geldgroeiregel.

Dit resultaat is plausibel. Immers bij afwezigheid van open-
markt impulsen van de Centrale Bank, vormt de bancaire krediet-

verlening van de handelsbanken de enige bron van geldcreatie.(2)

Wanneer de gerealiseerde kredietomvang, b, nu gelijk is aan het

kredietplafond -hetgeen het geval is indien geldt dat
b >b < bd - is het evident van de kredietplafondregels    s(max)
samenvalt  met de vaste geldgroeiregel.

In de perioden 3 tot en met 9 is het kredietplafond niet bin-

dend en is het kredietabsorptieregime actueel. In periode 10

tenslotte is het kredietplafond ook niet bindend, doch is er

wel sprake van kredietrantsoenering.

De vergelijking van de tabellen 3.12 en 3.12.a levert voor pe-
riode 1 de daling van het daadwerkelijke

kredietaanbod,  bs,  °P
in geval van de aanwezigheid van het kredietplafond. Deze da-

ling vloeit voort uit de stijging van het algemene prijsniveau,
die tengevolge van de loonimpuls optreedt. De daling van het

(1) Op basis van de balans van het publiek geldt dat
-   - - -- -    -

me+AI+ke  = be+Ve' ofwel  me+s £ +ke  =  be+ke+s Ee+ske,   Zodat
-   - - .                      -        -

be+ske+(s£e-sES) = me. Aangezien sfe = sfP + slCB, kunnene e
-CBwe dus concluderen dat b +sk +st =m.

e e e  e

(2) Volledigheidshalve wijze we er nog op dat we uiteraard
doelen op de meer dan normale geldcreatie. De financiering
van het financieringssaldo van de overheid met behulp van
schatkistpapier, dat wordt geplaatst bij de handelsbanken
leidt natuurlijk wel tot geldcreatie, doch in ons model
niet tot een meer dan normale geldcreatie.
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daadwerkelijke bancaire kredietaanbod,  bs,  in de eerste periode
heeft tot gevolg dat de investeringen in per€ode 2 in veel ster-

kere mate worden getroffen door de in de vorige periode opge-
treden kredietrantsoenering. Hier staat tegenover  dat  de   aan-

wezigheid van het kredietplafond in de tweede periode een prijs-

daling conditioneert, hetgeen een positieve invloed op de in-

vesteringen in deze periode betekent. Dit positieve effect is

niet aanwezig in tabel 3.12. Het kredietrantsoeneringseffect

domineert het laatstgenoemde prijseffect, zodat de investeringen

in periode 2 een daling vertonen, terwijl er in tabel 3.12 in

deze periode sprake is van een toename van de investeringsac-

tiviteit. In tabel 3.12.a ondergaat het nationale inkomen reeds

in de tweede periode een daling. Deze inkomenscontractie brengt

een sterke afname van de vraag naar bankkrediet met zich mee,

een afname die nog wordt versterkt door de -in vergelijking
met tabel 3.12- grotere stijging van de bancaire interestvoet.

Niettegenstaande deze daling van de kredietvraag, blijft het

regime van de kredietrantsoenering in periode 2 van kracht.

In pe riode 3 is het kredietplafond niet langer effectief, het-
geen  impliceert dat het daadwerkelijke kredietaanbod, bs, wordt
bepaald door het bancaire kredietaanbod, bs. De oorzaak van

deze ontwikkeling is gelegen in het contractieve effect dat

het kredietplafond op het nationale inkomen uitoefent. De hier-

door optredende sterke afname van de werkgelegenheid, 2, brengt

een negatief effect op de nominale loonvoet, p£ -en daarmee op
het algemene prijsniveau- met zich mee. Verder gaat ook van de

in de derde periode voor het eerst optredende onderbezetting
van de productiecapaciteit een negatieve invloed uit op het

algemene prijsniveau. Naast de toename van het kredietaanbod,
b , kunnen we in periode 3 weer een sterke afname van de vraag
S

naar bankkrediet constateren, welke zijn oorzaak vindt in de

voortgaande daling van het nationale inkomen en de verdere

stijging van de interestvoet van bankkrediet. De ontwikkeling

van de vraag naar en het aanbod van bankkrediet is in periode 3

zodanig dat het regime van de kredietrantsoenering wordt bedin-
digd. Het in periode 3 in werking getreden kredietabsorptie-
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regime heerst tot periode 10. Tot periode 50 treden er verder

nog acht wisselingen van het kredietregime op. Vanaf periode

50 is de markt van bankkrediet bij benadering in evenwicht.

Met  betrekking  tot de trendwaarden in tabel  3.12. a kunnen  we

nog opmerken dat de trendwaarde van het nationale inkomen ,
y*,

niet wordt beinvloed door de introductie van het kredietpla-
fond. De trendmatige stijging van het algemene prijsniveau is

evenwel geringer in geval van het kredietplafond, namelijk
+4,57% versus 5.49% in tabel 3.12. De berekening van de trend-

waarde van het algemene prijsniveau, p*, verloopt als volgt.
In de eerste plaats blijkt uit tabel 3.12.a dat het krediet-

plafond trendmatig bezien bindend is, daar immers geldt dat:

b* > b* = -p*. (1)s       s (max)

Dit betekent dat ten aanzien van de trendwaarde van de krediet-

omvang, b4, geldt dat

**'*             *
b  =bd=bs  = -P ,

ofwel, daar bd = -1 rb + 1 y ,

p*=lr -lyt

Daar het kredietplafond, vanwege de structurele monetaire neu-

traliteit, geen invloed heeft op de trendwaarde van het natio-

nale inkomen y , en op de trendwaarde van de bancaire interest-

voet, rb, kunnen we afleiden  dat:

(1) Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de mogelijkheid dat
het kredietplafond in de nieuwe trendsituatie niet bind-
dend is, logisch inconsistent is. E n niet*bindend krediet-
plafond zou immers impliceren dat b < (-P ), doch aan de
hand van tabel 3.12 kan worden vastgesteld dat dan zou
gelden dat b" = -4,56 4 -5,49 = -p*.
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p  = 0,21 + 4,36 = +4,57

Duidelijk zal zijn dat de trendmatige stijging van het algemene

prijsniveau geringer zal zijn, naarmate er door de Centrale Bank

een stringenter kredietplafond wordt afgekondigd. Indien de
Centrale Bank bijvoorbeeld ten aanzien van het feitelijke abso-

lute nominale kredietaanbcd. B .. een constante maximale groei-' sr'

voet zou vaststellen, die lager is dan de netto groeivoet, gn'

resulteert het volgende kredietplafond

B       =a<0, ofwels(max)

bs (max)   -     -   

Met betrekking tot de trendwaarde van het algemene prijsniveau
kunnen we dan de volgende relatie formuleren:

**
p* = (1 r b-Y  +a) < (1 r b -1 y ).

Op basis van de bovenstaande relatie kunnen we concluderen dat

naarmate het kredietplafond stringenter is -met andere woorden
naarmate de absolute waarde van de factor a groter is- de trend-

waarde van het algemene prijsniveau lager zal zijn.

Tot besluit van deze paragraaf maken we nog twee kanttekeningen

bij de hierboven gegeven beschrijvingen van de simulatieresul-
taten van de diverse impulsen. In de eerste plaats willen we

kort stilstaan bij de aard van de aanpassingsprocessen binnen
het kader van het onevenwichtsmodel. Zoals bekend is het aan-

passingsproces dat optreedt in geval van een bepaalde positie-
ve impuls in een evenwichtsmodel het volstrekte spiegelbeeld

van het aanpassingsproces in geval van dezelfde negatieve impuls.

In het onderhavige onevenwichtsmodel is deze symmetrie niet

aanwezig. De reden hiervan is gelegen in het per kredietregime

optreden van verschillende over loopef fecten. Wanneer  we   als
illustratie de positieve loonimpuls  van  +1% in tabel  3.12  be-
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schouwen, kunnen we constateren dat in periode 2 de investerin-

gen een waarde hebben van i = -1,40%. In geval van een nega-
tieve loonimpuls, namelijk p£ = + 1%, zullen de investeringen

in periode 2 niet i = +1,40% bedragen, doch slechts i = +0,82%.

Dit asymmetrische verloop van de investeringen vloeit voort uit

het feit dat er in geval van de negatieve loonimpuls in de eer-

ste periode geen kredietrantsoenering optreedt.

In de tweede plaats maken we nog een korte kanttekening bij de

grootte van de mutatie in de trendwaarde van het nationale in-
komen  en  van het algemene prijsniveau.In sub-paragraaf   3.5.1*
hebben we de volgende relatie voor y afgeleid:

-          -

C C

-e c +  e pl + (1-le) Tr

 * = Ye --  Ye - -      -

c            it
1  -  -g-e·   (1+8)   ---e  -  -e

Ye         e  Ye

Op basis van de bovenstaande relatie kunnen we stellen dat, ge-
-      -      -

c i t
geven de structuurwaarden van -e· , -e , r& en X , het niveaue

Ye   Ye   Ve
*i

van y  enkel afhankelijk is van de arbeidsmarktcoofficiont B.

In de onderstaande tabel hebben we op basis van de door ons ge-
kozen structuurwaarden en codffici6nten de cruciale betekenis

van de waarde van de coofficiont B weergegeven voor de mutatie
**in de trendwaarden y  en p .
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Tabel 3.13.

Tr + 1 c+1 p£ + 1
-                        -                           -

B

*       0           +        *           *        *
Y P Y P Y P

0,10 -7,69 +9,69 -12,56 +28,55 -12,56 +15,83

0,15 -4,72 +5,95 - 7,72 +22,44 - 7,72  + 9,72

0,20 -3,41 +4,29 - 5,57 +19,73 - 5,57 + 7,01

0,25 -2,67 +3,36 - 4,36 +18,21 - 4,36 + 5,49

0,50 -1,28 +1,61 - 2,09 +15,35 - 2,09  + 2,63

1,00 -0,63 +0,79 - 1,02 +14,01 - 1,02  + 1,29

Uit tabel 3.13 blijkt dat een hogere waarde van de arbeidsmarkt-
coofficiont 8, in geval van de drie vermelde impulsen, een ge-

ringere daling van de trendwaarde van het nationale inkomeA y ,

en een geringere stijging van de trendwaarde van het algemene

prijsniveau, p*, impliceert.

3.6. Samenvatting

Het zwaartepunt van dit hoofdstuk wordt gevormd door de incor-
poratie van het transmissiemechanisme van de kredietrantsoene-

ring in een monetair conjunctuur-structuur-model. Dit model

bevat twee sectoren, namelijk de monetaire en de reole sector.

Het monetaire sub-model kan worden gekarakteriseerd als een

portefeuillemodel. Dit sub-model kent een vijftal financidle

avtiva, te weten geld, staatsobligaties, schatkistpapier, bank-

krediet en aandelen in de bestaande kapitaalgoederen. In de
evenwichtsversie van het monetaire model wordt verondersteld

dat alle interestvoeten perfect flexibel zijn, hetgeen impli-
ceert dat de financi le markten -inclusief de markt van bank-

krediet- voortdurend volledig worden geruimd. De koppeling van

de monetaire sector aan de redle sector geschiedt hoofdzakelijk
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doordat wordt verondersteld dat de investeringen negatief af-

hankelijk zijn van de redle interestvoet van bankkrediet. In
het evenwichtsmodel is dus enkel het kredietkostenmechanisme

werkzaam.

In het onevenwichtsmodel wordt, door middel van de introductie

van een interestvormingsfunctie voor de bancaire interestvoet,

verondersteld dat deze interestvoet imperfect flexibel is. Met

deze veronderstelling inzake de interestvoet van bankkrediet

hebben we gekozen voor een zwakke versie van het onevenwichts-
model. In deze versie wordt de markt van bankkrediet weliswaar

niet meer voortdurend volledig geruimd, doch reageert rb wel nog

op de spanningen op de bancaire kredietmarkt. In de sterke ver-
sie van het onevenwichtsmodel is de interestvoet van bankkre-

diet gekoppeld aan het officidle disconto en reageert volstrekt

niet op de spanningen op de bancaire kredietmarkt. Uitsluitend

in geval van wijzigingen in de discontovoet treden er mutaties op
in de interestvoet van bankkrediet. In dit verband memoreren

we nog dat we van de discontoimpuls twee varianten hebben ge-

simuleerd. In de tweede variant hebben we verondersteld dat de

interestvoet van bankkrediet niet enkel reageert op de spannin-

gen op de kredietmarkt, doch tevens is gekoppeld aan het offi-
cidle disconto.

Aangezien de bancaire kredietmarkt in het onevenwichtsmodel

niet meer volledig wordt geruimd, kan er in dit model krediet-

rantsoenering optreden. In dit model is dus naast het krediet-

kostenkanaal, ook het kredietrantsoeneringsmechanisme werkzaam.
Dit laatstgenoemde monetaire overbrengingsmechanisme krijgt in

het onevenwichtsmodel vooral gestalte doordat we veronderstel-

len dat de niet gehonoreerde vraag naar bankkrediet een nega-
tief effect op het investeringsvolume uitoefent.

Wanneer de bancaire kredietmarkt een aanbodoverschot vertoont,

is er sprake van het regime van de kredietabsorptie. De wisse-

lingen van. het kredietregime die in de loop van de tijd kunnen

optreden hebben ons geconfronteerd met de vraag welke voorwaar-



- 297 -

den ten aanzien van de codfficidnten van het onevenwichtsmodel
dienen te worden gesteld, opdat dit model als zodanig stabiel

is. Bij gebrek aan adequate wiskundige theorema's inzake het

onderhavige stabiliteitsvraagstuk hebben we de modelco ffici n-
ten zodanig gekozen dat de beide kredietregimes elk afzonder-

lijk stabiel zijn. De computersimulaties wezen uit dat de model-

variabelen in dat geval na verloop van tijd hun trendwaarde be-

reiken.

Na de formulering van het onevenwichtsmodel hebben we de wer-

king van dit model aan de hand van de simulatieresultaten van

een negental impulsen geanalyseerd. Aan de hand van de model-

simulaties hebben we de samenhangen binnen het onevenwichts-

model nader kunnen toelichten, waarbij tevens de effecten van

de eventuele kredietrantsoenering aan de orde werden gesteld.
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HOOFDSTUK 4. HET EMPIRISCHE ONDERZOEK INZAKE DE KREDIETRANT-

RANTSOENERING

4.1. Inleiding

In het kader van het empirische onderzoek inzake de krediet-
rantsoenering kunnen een tweetal vraagstukken worden onderschei-

den. In de eerste plaats kan het onderzoek worden gericht op de

bepaling van de omvang van de eventuele kredietrantsoenering.

Indien er gedurende een bepaalde periode sprake is geweest van

kredietrantsoenering, behoeft dit niet noodzakelijkerwijze te

betekenen dat er daardoor een duidelijke negatieve invloed op

de particuliere bestedingen is uitgeoefend. In hoofdstuk 1 heb-

ben we er reeds op gewezen dat voor de intensiteit van het con-

tractieve effect dat uitgaat van de kredietrantsoenering, te-

vens van belang is in hoeverre de particuliere sector er in

slaagt om alternatieve financieringsmiddelen aan te trekken
voor het niet verkregen bankkrediet. Het tweede vraagstuk dat
voor empirisch onderziek in aanmerking komt, betreft nu de be-

paling van de mate waarin de geconstateerde kredietrantsoene-

ring de particuliere bestedingen negatief heeft beinvloed. Wan-
neer we het verrichte empirische onderzoek overzien, kan wor-

den gesteld dat het eerstgenoemde vraagstuk tot nu toe de mees-

te aandacht heeft gekregen.

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de belang-

rijkste empirische studies, die betrekking hebben op de krediet-
rantsoenering. Eerst wordt in de volgende paragraaf het empirisch

onderzoek inzake het bestaan en de omvang van de kredietrantsoe-

nering aan de orde gesteld. Vervolgens bespreken we in paragraaf

4.3 het empirische onderzoek dat de mate beoogt vast te stellen,

waarin de kredietrantsoenering heeft geresulteerd in een reduc-
tie van de particuliere bestedingen.

4.2. Het bestaan en de omvang van de kredietrantsoenering

Voorafgaande aan de in deze paragraaf te bespreken studies, is
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het wellicht zinvol om te verwijzen naar onze beschouwingen om-

trent de definitie van de kredietrantsoenering in hoofdstuk 1.

We hebben daar geopteerd voor de definitie, volgens welke er

sprake is van kredietrantsoenering, indien er bij de door de

bank vastgestelde kredietvoorwaarden een niet-gehonoreerd vraag-

overschot van bankkrediet bestaat. Alhoewel in principe niet on-

mogelijk, is het veelal uitermate moeilijk om rechtstreeks te
bepalen df en in welke mate er kredietrantsoenering is opgetrel

den. Een dergelijke rechtstreekse meting van de eventuele rant-

soenering vereist immers dat men de beschikking heeft over de

ex-ante vraag- en aanbodfuncties van krediet van de afzonder-
lijke cli nten van een bank, dan wel dat men over voldoende in-

formatie beschikt ten aanzien van de mate waarin een bank de in-

dividuele kredietaanvragen honoreert. Het gebrek aan adequate

data vormt dus een belangrijke belemmering voor de directe me-

ting van de kredietrantsoenering. Vandaar dat bij de empirische

studies op het terrein van de kredietrantsoenering veelal ge-
bruik wordt gemaakt van indirecte onderzoekstechnieken.   Ja ff ee

onderscheidt in dit verband een viertal methoden, namelijk:

(1) de dwars-doorsnede analyse, (2) de enqu@te, (3) de proxy-

procedure, en (4) de tijdreeksen analyse, welke thans ook wel
als "onevenwichtseconometrie" wordt aangeduid. (1) We zullen

deze indeling in deze paragraaf volgen.

4.2.1. De dwars-doorsnede analyse

In deze sub-paragraaf bespreken we een drietal Amerikaanse stu-

dies, waarbij steeds gebruik wordt gemaakt van de resultaten

van de enqu&tes die door het Federal Reserve System in october
1955 en october 1957 werden geontameerd.   (2)  De enqu&tes strek-

(1) D. Jaffee, op. cit., blz. 70

(2) Wellicht ten overvloede  wij zen  we  er  nog  op  dat de auteurs
van de onderhavige studies -anders dan de auteurs van de
studies die in de volgende sub-paragraaf aan de orde komen-
zelf geen enqu&te hebben verricht.
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ten zich uit over ongeveer 200 banken en leverden met name re-

sultaten op betreffende de voorwaarden van de kredieten, die in

de maand voorafgaande aan de enqu&te werden verstrekt. In dit

verband dienen we nog te vermelden dat de Amerikaanse economie

zich in october 1955 begon te herstellen van de recessie in de
jaren 1953 en 1954. De interestvoeten bevonden zich ten tijde

van de eerste enqu&te op een relatief laag niveau. In october
1957 daarentegen, toen de economie de eindfase van de hoogcon-

junctuur bereikte, bevonden de interestvoeten  zich  op  een  rela-
tief hoog niveau.

De drie onderhavige studies beogen door de vergelijking van de

resultaten van de beide enquates, de allocatieve gevolgen van

het restrictieve monetaire beleid van het Federal Reserve System

te traceren. Het centrale vraagstuk dat hierbij aan de orde

wordt gesteld is de vraag of de banken bij de kredietverlening

discriminatie toepassen ten aanzien van de kleine ondernemingen.
De term "discriminatie"  kan  in dit verband worden opgevat  als

het niet of niet ten volle honoreren van de kredietvraag van de

kleine ondernemingen.

De hierna volgende sub-paragrafen dragen als titel de namen van

de auteurs die de desbetreffende studies hebben verricht.

4.2.1.1. Bach en Huizinga (1)

Deze auteurs classificeren de banken die deelnamen aan de enqu-
&tes  in  drie  categorieon, te weten "loose", "medium" en "tight".
Deze classificatie heeft betrekking op de liquiditeitspositie

van de banken. Als het belangrijkste criterium voor de onder-

havige indeling wordt de verhouding tussen de vrije reserves

plus het schatkistpapier ten opzichte van de totale deposito's
gehanteerd. Een additioneel criterium  om   tot de categorie "tight"

(1) G. Bach en C. Huizinga, The Differential Effect of Tight
Money, American Economic Review, maart 1961, blz. 52-80.
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te kunnen behoren, is dat er tussen october 1955 en october 1957

sprake was geweest van een relatief geringe groei van de depo-
sito's. Gemakshalve zullen we de aanduidingen "loose", "medium"

en "tight" aangeven met de termen categorie 1, 2 en 3. De ban-

ken in categorie 1 hebben dus een relatief ruime, de banken in

categorie 3 een relatief krappe liquiditeitspositie. Van belang

is nog om te vermelden dat Bach en Huizinga er in hun studie
van   uit   gaan,    dat de relatieve aande len inzake de kredietvraag
van de kleine en de grote ondernemingen onafhankelijk zijn van
de classificatie van de banken. Bovendien wordt verondersteld

dat er ten aanzien van de kredietvraag geen belangrijke ver-

schuivingen optraden van de banken, die behoren tot categorie

3 in de richting van de banken, die behoren tot categorie 1 en
2.

De beide auteurs verwerpen op basis van hun onderzoek de hypo-

these dat de banken in een periode van een restrictief monetair

beleid een discriminatoire kredietpolitiek ten opzichte van de

kleine ondernemingen toepassen. Immers, zo luidt hun redenering,

indien er wel sprake zou zijn van een dergelijk beleid, zou de

discriminatie zich -in vergelijking met de beide andere bankca-

tegoriedn- relatief het sterkste dienen te manifesteren bij de

banken die behoren tot categorie 3. Dit impliceert naar de me-
ning van Bach en Huizinga, dat de kredieten van de banken, be-

horende tot categorie 3, aan de kleine ondernemingen -in verge-

lijking met de beide andere categorieon- een relatief geringe

groei te zien zouden moeten geven. Het tegendeel is naar hun

mening het geval geweest. Alhoewel de kredieten aan de grote

ondernemingen bij al de drie bankcategorieon sterker groeiden

dan de kredieten aan de kleine ondernemingen, vertoonden deze

laatstgenoemde kredieten bij de banken met de krapste liquidi-
teitspositie de grootste groei. De relatief sterkere toename

van de kredieten van de gezamelijke banken aan de grote onder-

nemingen is volgens Bach en Huizinga geen teken van discrimi-

natie ten aanzien van de kleine ondernemingen, doch dient te

worden verklaard uit de relatief grotere toename van de vraag

naar krediet van de grote ondernemingen.
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De studie van Bach en Huizinga heeft geleid tot een levendige

discussie, waarbij met name de zojuist vermelde veronderstel-
lingen ten aanzien van de kredietvraag van de kleine en de grote

ondernemingen aan kritiek onderhevig is. (1) We kunnen de hoofd-
zaak van deze kritiek als volgt samenvatten. Indien de groei

van de kredietvraag van de grote ondernemingen inderdaad de

groei van de vraag naar krediet van de kleine ondernemingen

heeft overtroffen kunnen de conclusies van Bach en Huizinga
worden onderschreven. Wanneer daarentegen de groei  van  de  kre-
dietvraag van de kleine ondernemingen in dezelfde mate steeg

als de kredietvraag van de grote ondernemingen, zijn er twee

alternatieve verklaringen denkbaar. In de eerste plaats is het

denkbaar dat de banken ten opzichte van de kleine ondernemingen

een sterkere verhoging van de interestvoet -beter gezegd de

kredietvoorwaarden- doorvoerden dan ten aanzien van de grote

ondernemingen het geval was. Indien dit niet het geval is ge-
weest, zo luidt de tweede zienswijze, hebben de banken krediet-

rantsoenering toegepast ten aanzien van de kleine ondernemingen.

In principe kan er nog een derde mogelijkheid worden onderschei-

den, namelijk dat de kredietvraag van de kleine ondernemingen

interestelastischer is -dan wel sterker reageert op een verzwa-

ring van de kredietvoorwaarden, indien we de gehele prijsvector

in de beschouwing betrekken- dan de vraag naar krediet van de
grote ondernemingen.   Daar de grote ondernemingen  in het algemeen
een betere toegang tot alternatieve financieringsmiddelen heb-

ben, is een dergelijke verklaring evenwel discutabel. (2)

(1) Zie bijvoorbeeld D. Carson, The Differential Effects of
Tight Money: Comment, American Economic Review, december
1961, blz. 1039-1042, D. Tussing, The Differential Effects
of Tight Money: Comment, American Economic Review, septem-
ber 1963, blz. 740-743 En D. Hodgman, op. cit., blz. 156-
157.

(2) Op de derde mogelijke verklaring is gewezen door
P. Corcoran, Credit Rationing: A Summary of the Empirical
Evidence, Research Paper, No. 7623, Federal Reserve Bank
of New York, mei 1976, blz. 3.
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4.2.1.2. Hester (1)

Deze auteur stelt in zijn studie de kredietaanbodfunctie van
een bank ten aanzien van een individuele kredietnemer centraal.

Meer in het bijzonder beoogt hij een relatie te leggen tussen
een aantal kredietvoorwaarden enerzijds en het monetaire beleid

van het Federal Reserve System anderzijds. De kredietvoorwaar-
den die als verklarende variabelen worden gehanteerd zijn de
interestvoet, rb' de looptijd, q, de kredietomvang, b, en de

waarschijnlijkheid dat er zekerheden door de kredietnemer die-

nen te worden gesteld, z. Hester formuleert de volgende hypo-
thesen:

(1)"  Ceter€8  paribus, when rates of interest on competing assets

are higher, borrowers of any particular size-

a) pay a higher rate of interest on their loans.

b) receive loans with shorter maturities.

c) receive smaller loans.

d) are more frequently required to provide security.

(2) "  Ceteris paribus, when rates of interest on competing assets

are higher, the deposit coefficient (elasticity) of-
a) the loan rate of interest is more positive.

b) the maturity of the loan is more negative.
c) the amount of the loan is more negative.

d)  the  likelihood of security  is more positive".   (2)

Voor onze bespreking van de problematiek van de kredietrantsoe-

nering is de eerstgenoemde groep van hypothesen het meest rele-

vant. Volgens deze hypothesen zullen de gevolgen van een ver-

krappend monetair beleid zich voor de kredietnemer manifeste-
ren in een hogere interestvoet, een kortere looptijd, een ge-

ringere kredietomvang als ook een grote waarschijnlijkheid dat
de bank zekerheden wenst. Hypothese (2) stelt dat de grotere

(1) D. Hester, An Empirical Examination of a Commercial Bank
Loan Offer Curve, in D. Hester en J. Tobin, Studies of
Portfolio Behavior, New York, 1967, blz. 118-170.

(2) Ibid., blz. 156.
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banken -waarbij de grootte van een bank wordt afgeleid uit de
omvang van de deposito's, d- ten opzichte van hun kredietne-
mers stringentere kredietvoorwaarden zullen vaststellen. Hester

baseert deze tweede hypothese op de volgende overwegingen:
"(1) bankes are averse to deposit instability, (2) a bank's

utility function is quadratic with respect to changes in the
level   of its deposits" alsmede  de   in  een af zonder lijke appen-
dix onderbouwde opvatting dat "the ratio of variance of demand

deposits to the level of deposits is an increasing function of
b ank    s i z e ".      ( 1)

De onderstaande tabel  geef t de resultaten  van de regressie-
analyse weer, die Hester ten behoeve van het toetsen van zijn

hypothese heeft verricht. Met betrekking tot de onafhankelijke

variabelen kunnen we nog de volgende toelichting geven. De va-

riabele d heeft betrekking op de deposito's van de bank, de

variabele v geeft de omvang van het vermogen aan, terwijl c57
een dummy-variabele is, die de waarde 1 heeft indien er sprake
is van een in 1957 verstrekt krediet en in het andere geval

nihil is. De bovenstaande regressievergelijkingen dienen als
volgt te worden gelezen. Wanneer het kredieten in het jaar 1955

betreft, hebben d57 en v57 een waarde van 1, terwijl d55 en v55

moeten worden gelezen als d respectievelijk v. Een analoge re-

denering geldt voor de kredieten in het jaar 1957. Op basis

van de in tabel 4.1 vermelde regressieresultaten accepteert

Hester hyspothese 1.a, omdat de dummy-variabele c57 in regres-
sievergelijking 1 een significante positieve codfficiont heeft.

De desbetreffende coKfficidnt is niet significant in de regres-
sievergelijking 2 en 4 en heeft bovendien een verkeerd teken in

deze vergelijking; in vergelijking 3 heeft c een significant,57
doch verkeerd teken.

De onderhavige studie heeft naar onze mening slechts zijdelings
betrekking op de problematiek van de kredietrantsoenering. Dit

blijkt ook uit de volgende passage, waarin Hester opmerkt dat:

(1) Ibid., blz. 152 en 168-170.



Tabel 4.1. l11

Afhanke-
Con-        c                                                                  R257

log
d55 log

d57 log
v55 log v57lijke stante

variabele

1. log
rb 0,97374 0,089367 0,003392 -0,0013864 -0,065526 -0,037387 0,255

(0,0054164) (0,0021005) (0,0023366) (0,0019706) (0,9018213)
+                                                                                                                  **

2. log q 0,066015 0,052545 -0,0031113 -0,0006963 0,033151 0,029188 0,007

(0,031816) (0,012339) (0,013726) (0,011565) (0,010698)
0                              2              +

3. log b -0,24335 0,22165 0,074922 0,070752 0,63757 0,68951 0,591    1
4              *              *              *              *             W(0,034309) (0,013306) (0,014801) (0,012483) (0,011537)             0.n

4. log z 0,50698 0,0006333 0,043566 0,023140 -0,071970 -0,076586 0,018

(0,030988) (0,012018) (0,013368) (0,011274) (0,010420)
*                                                                           0                                    +

Opmerking: de getallen tussen haakjes zijn standaardfouten

* = significantie op het 2,5% niveau.

(1) Zie D. Hester, op. cit., blz. 158.
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"Credit rationing may also be achieved by increasing the num-

ber of loan rejections instead of altering terms of lending".(1)

De problematiek die Hester aan de orde stelt betreft de wijze

waarop de banken bij de vaststelling van de diverse elementen

van de kredietvoorwaarden reageren op een situatie van mone-
taire krapte.   Uit het onderzoek van Hester blijkt  dat  de  ban-
ken zich bij de allocatie van het krediet uitsluitend bedienen
van de interestvoet. De niet-interestvoorwaarden spelen geen

rol in het allocatieproces. Op basis van deze onderzoeksresul-
taten kan geen uitspraak worden gedaan omtrent het bestaan en

de omvang van de eventueel opgetreden kredietrantsoenering. We
kunnen dit wellicht het beste toelichten aan de hand van re-

gressievergelijking 3. Indien in deze vergelijking de variabele
c57 een significante negatieve coofficiont zou hebben, zou hy-

pothese 1.c kunnen worden geaccepteerd. De kredietnemers zouden

dan in een krappere monetaire situatie geringere kredieten krij-
gen. Op basis  van een dergelijk resultaat kan evenwel  geen  uit-
spraak worden gedaan inzake de kredietrantsoenering. Onduidelijk

is immers of de geringere kredietomvang volledig kan worden toe-

geschreven aan de hogere interestvoet, met andere woorden geheel

kan worden verklaard uit de geringere kredietvraag. In dat geval

zou er geen sprake zijn geweest van kredietrantsoenering. Het is

echter ook mogelijk dat de geringere kredietomvang het gevolg is

van de door de banken toegepaste kredietrantsoenering. Een hoge-
re interestvoet en het niet volledig honoreren van de krediet-

vraag door de banken gaan dan hand in hand. De afwezigheid van
de  vraag naar krediet als afzonderlijke variabele vormt dus,
evenals bij Bach en Huizinga het geval was, een essentiole be-

lemmering bij de bepaling van het bestaan en de omvang van de
kredietrantsoenering.

Hester heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd dat analoog is
aan het in 1962 verrichte onderzoek. (2) Het verschil met de

(1) D. Hester, op. cit., blz. 157
(2) D. Hester, Customer Relationships and Terms of Loans:

Evidence from a Pilot Survey, Journal of Money, Credit,
and Banking, augustus 1979, blz. 350-357.
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eerdere studie is vooral gelegen in het grotere aantal onafhan-

Kelijke variabelen dat wordt gehanteerd ter verklaring van de
kredietvoorwaarden. Deze additionele variabelen hebben met na-

me betrekking op de bank-cliont-relatie en blijken vooral van
invloed te zijn op de interestvoet en de kredietomvang. In dit

recente onderzoek komt Hester niet tot wezenlijke andere con-

clusies dan in zijn eerdere studie.

4.2.1.3. Silber en Polakoff (1)

Het onderzoek van Silber en Polakoff vertoont methodisch gezien

sterke overeenkomsten met de studie van Hester. Anders dan bij

Hesterr is het object van onderzoek thans evenwel niet het in-

dividuele krediet, doch de afzonderlijke bank. De beide auteurs

beogen met hun studie duidelijkheid te verschaffen omtrent de
vraag of de banken in een periode van monetaire krapte een dis-
criminerend beleid ten aanzien van de kleine ondernemingen voe-

ren.

De kredietaanbodfunctie van de bank die in de onderhavige stu-

die wordt geschat, kunnen we als volgt formuleren:

KK KGKGKG(1) b s=b s(d,r b'r b,q  ,q  ,z  ,z  ,f)

(+)  (+) (-) (-) (+) (+) (-) (?)

(2) b  =b   (d,r b K,r  ,q K,q G,z K,Z G,f) .

(+) (-) (+) (+)   (-) (-) (+)   (?)

Vergelijking (1) geeft de algemene gedaante weer van de aanbod-
functie van krediet voor de kleine ondernemingen, K, terwijl de

aanbodfunctie (2) betrekking heeft op de grote ondernemingen, G.

Als onafhankelijke variabelen kunnen in eerste instantie worden

(1) W. Silber en M. Polakoff, The Differential Effects of
Tight Money: An Econometric Study, Journal of Finance,
maart 1970, blz. 83-97.
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genoemd de interestvoet, rb' de looptijd, q, en het relatieve

aandeel van de kredieten waarvoor zekerheden worden gesteld, z.

De twee overige verklarende variabelen zijn de totale deposi-

to's, d, en de verhouding van de zichtdeposito's ten opzichte
van de termijndeposito's, f. Het teken onder een verklarende

variabele geeft het teken van de desbetreffende partidle afge-
leide aan. We dienen in dit verband te bedenken dat de kredie-

ten aan de kleine dan wel de grote ondernemingen voor een bank
als substituten kunnen worden beschouwd. Ten aanzien van de

kredietvoorwaarden rb' q en z, kunnen we dan ook stellen dat

een stringenter niveau van de "eigen" kredietvoorwaarden het

aanbod van krediet positief beinvloedt, terwijl van een strin-
genter niveau   van de "niet-eigen" kredietvoorwaarden   een  nega-
tief effect op het kredietaanbod uitgaat. Vandaar dat bijvoor-

beeld een kortere looptijd van de kredieten aan de kleine on-

dernemingen, het aanbod van krediet aan de kleine ondernemingen
K             K

zal doen stijgen, met andere woorden indien q  daalt zal b S
stijgen. Een hogere interestvoet van de kredieten aan de grote

ondernemingen zal het krediet aan de kleine ondernemingen even-
G              K

wel doen afnemen, met andere woorden als rb stijgt zal bs dalen.

Het teken van de ratio f is naar de mening van de auteurs af-

hankelijk van de vraag of de banken de kredieten als een rela-

tief liquide, dan wel een relatief illiquide activum beschouwen.
In het eerstgenoemde geval dient het teken positief te zijn.

abi
Het teken van de partiale afgele ide .8   i = K, G -aangevende

het gedeelte van de toename van de deposito's dat wordt aange-

wend voor kredietverlening- is uiteraard positief. Aan deze
laatste genoemde partiale afgeleide wordt door de auteurs nu

een sleutelrol toegekend bij hun onderzoek inzake het discrimi-

natievraagstuk. We kunnen deze rol als volgt kort toelichten.

Hierboven hebben we gemakshalve gesproken van kleine onderne-

mingen enerzijds en grote ondernemingen anderzijds. Silber en

Polakoff werken in feite met een vijftal klassen van onderne-

mingen; deze klassen staan vermeld in de onderstaande tabel 4.2.

De kredietaanbodfunctie die voor elke klasse kan worden gefor-
muleerd, wordt twee maal geschat, namelijk voor october 1955 en
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voor october 1957. Zodoende resulteren er 10 regressieverge-

lijkingen. Per klasse wordt nu op basis van de verkregen re-

gressievergelijkingen de ratio

Dbi

' Er- ('55)

i = 1,...,5

3b:
- ('57)3d

bepaald. De op deze wijze verkregen ratio's zijn weergegeven in
de onderstaande tabel.

Tabel 4.2. (1)

abi
Vermogensklasse DepositocodfficiMnt --s Ratio

3d
(mln. dollars) 1955 1957

1.      < 0,25 1,78 1,43 1,30

2. 0,25 - 1,00 3,89 2,22 1,80

3. 1,00 - 5,00 16,88 14,02 1,20

4. 5,00 - 25,00 50,79 64,97 0,78

5.      > 25,00 137,05 221,40 0,61

Indien er nu ten aanzien van de kleinere ondernemingen discri-

minatie is opgetreden, zal de deposito-ratio voor de klassen

met de grote vermogens hoger zijh dan voor de klassen met de

geringere vermogens, aldus de auteurs. Immers, zo luidt de re-

denering, indien  er bi jvoorbeeld voor klasse  1 op grond  van  het
verkrappende monetaire beleid een daling van de depositoco ffi-

cidnt optreedt, is er -afgezien van discriminatoire invloeden-

geen reden waarom deze daling groter zal zijn dan de daling in

de overige klassen. Uit tabel 4.2  blijkt dat er vanaf klasse 2

sprake is van een duidelijke afname van de deposito-ratio's.

Op grond van dit resultaat concluderen Silber en Polakoff dat

er sprake is geweest van discriminatie ten aanzien van de klei-
(1) Ibid., blz. 91-92.
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nere ondernemingen. (1)

Naar onze mening verschaft de studie van Silber en Polakoff als

zodanig geen inzicht in de vraag of de banken ten opzichte van

de kleinere ondernemingen kredietrantsoenering hebben toegepast.
Indien de banken onder invloed van de krappere monetaire situa-

tie zijn over gegaan tot een relatief sterkere afname van de
kredietverlening aan de kleinere ondernemingen, behoeft dit nog

niet te betekenen dat deze ondernemingen door kredietrantsoene-

ring zijn getroffen. Om te kunnen vaststellen of er kredietrant-

soenering is opgetreden dienen we immers de omvang van de door

de kleinere ondernemingen, bij de door de banken vastgestelde

prijsvector, uitgeoefende kredietvraag te kennen. Er is enkel

sprake geweest van kredietrantsoenering indien deze krediet-

vraag het bancaire kredietaanbod overtreft.

4.2.2 De enquate

In deze sub-paragraaf geven we een korte bespreking van de stu-

dies die met behulp van de enqu&te het eventuele optreden van
de kredietrantsoenering trachten  vast te stellen.  We gaan eerst

in op de, voor zover ons bekend, eerste studie op basis van de

enqu&te, namelijk het onderzoek van de Amerikaanse Bankers

Association, waarvan Adams in een tweetal publicaties verslag

heeft gedaan. Vervolgens komt de studie van Hodgman aan de orde,

waarbij gebruik wordt gemaakt van de mondelinge enqu&te. Ten-

slotte besteden we aandacht aan de zogenaamde Quarterly Survey

of Changes in Bank Lending Practices van het Federal Reserve

System.

(1) Met betrekking tot het feit dat de ratio van klasse 1 klei-
ner is dan die van klasse 2 merken Silber en Polakoff op:
"It is possible that the lesser discrimination against Ll
(klasse 1, J.K.) stems from the desire of 'very small'
banks to accord preferential treatment to this very small-
size class of borrowers to keep them as customer", W.Silber
en M.Polakoff, art. cit., blz.93. Verder wijzen we er nog
op dat er in de klassen 4 en 5 in 1957 geen sprake is van
een lagere deposito-co&fficiont, doch dat deze coofficidnt
ten opzichte van 1955 zelfs een stijging vertoont.
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4.2.2.1. American Bankers Association (1)

De enqu&te van de Amerikaanse Bankiersvereniging werd gehouden

onder ruim 1400 handelsbanken, die gezamelijk ongeveer   van
het balanstotaal van alle handelsbanken voor hun rekening namen

en verspreid waren over alle delen van de Vereniqde Staten.

Voor ons is vooral het gedeelte van het onderzoek relevant, dat

betrekking heeft op de wijze waarop de banken ten tijde van een

verkrappend monetair beleid aan een stringentere kredietpoli-
tiek gestalte geven. Uit de enqu&te blijkt dat ongeveer   van

de respondenten een dergelijke politiek formuleerden in termen

zwaardere eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid; 57% van

de banken gaf te kennen dat ze een groter belang gingen hechten

aan de mate, waarin de kredietnemers in het verleden deposito's

hadden gehouden bij de desbetreffende bank; 38% besloot tot de

opstelling van een stringentere aflossingsschema, terwijl 25%

van de banken overging tot het afwijzen van de kredietvraag. (2)

Het ligt buiten het bestek van onze studie om de enqudte als

onderzoeksmethode op haar merites te beoordelen. Indien we de

hierboven beknopt weergegeven resultaten van de enqu&te als ge-

geven nemen, zouden we kunnen concluderen dat een niet onbe-

langrijk gedeelte van de ge nqu&teerde handelsbanken krediet-

rantsoenering hebben toegepast. Er bestaat evenwel geen duide-

lijkheid omtrent de omvang van deze kredietrantsoenering.

4.2.2.2. Hodgman

In   zijn boek "Commercial   Bank   Loan and Inves tment Policy"   be-

handelt   Hod gman een breed scala van onderwerpen   op het terrein

van de bancaire kredietpolitiek. Hij maakt hierbij vaak gebruik

(1) Zie E. Adams, Monetary Policy and the Present Credit Situa-
tion Banking, november 1955, blz. 36-41 en E. Adams, Mone-
tary Restraint and Bank Credit, Banking, september 1957,
blz. 68-72.

(2) E. Adams, Monetary Restraint and Bank Credit, blz. 70.
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van de mondelinge antwoorden op een door hem opgestelde vragen-
lijst. Een aantal vragen heeft betrekking op de wijze waarop

de banken de allocatie van het kredietaanbod trachten te regu-

leren. (1) Een moeilijkheid met de overigens boeiende studie

van Hodgman is dat hij weinig exacte informatie verschaft over

de aan hem verstrekte antwoorden. Hij verwerkt de resultaten

van de interviews hoofdzakelijk kwalitatief in zijn beschouwin-
gen. We volstaan daarom met de volgende opvallende passage:

"Many bankers stated emphtically that it was not the practice
in their banks to vary the terms of the loan agreement such as

interest or maturity to control volume in the commercial and

industrial loan category. The flavor of bankers' replies is

caught in the following quotations: 'The primary device for

controlling loan volume is to deny credit.... We do not control

commercial and industrial loans by varying the rate or other

terms, but by imposing conditions on the borrower and by refu-

sing to lend additional amounts...We do not change loan terms

as a rationing device...We simply say 'no' except where the

customer has a very strong claim". Het bovenstaande citaat

wijst zeer sterk in de richting van een grote mate van inflexi-

biliteit van de gehele kredietvoorwaardenvector en zou derhalve

de conclusie kunnen wettigen dat de kredietrantsoenering geen

uitzondering vormt in de Amerikaanse bankpraktijk.

4.2.2.3. Quarterly Survey of Changes in Bank Lending Practices

Sinds het midden van de jaren zestig wordt door het Federal

Reserve System elk kwartaal een enqu&te gehouden onder een

steekproef van ongeveer 125 handelsbanken. De schriftelijke

enqu&te wordt beantwoord door een ervaren kredietfunctionaris

en heeft in hoofdzaak betrekking op de vraag of de kredietpoli-
tiek van de desbetreffende bank al dan niet stringenter is ge-

(1) D. Hodgman, op. cit., blz. 176-177.

(2) Ibid., blz. 29-30.



- 313 -

worden. De respondent kan een keuze maken uit de volgende ant-

woorden: "much stronger - moderately stronger - essentially

unchanged - moderately weaker - much weaker". De enqu&te ver-
schaft velerlei informatie omtrent de intensiteit waarmee de

banken de interestvoet en de overige niet-interest prijsvoor-

waarden hanteren. De vragenlijst bevat evenwel geen vragen die

als zodanig betrekking hebben op de eventueel opgetreden kre-
dietrantsoenering.

Harris heeft op basis van de enqu&teresultaten een veelomvat-

tende studie verricht. (1) We vermelden hier in het kort zijn

belangrijkste conclusies. In de eerste plaats toont Harris aan

dat van de door hem geanalyseerde kredietvoorwaarden -te weten
de  interestvoet, de looptijd, de "compensating balances "  en  de
maatstaven inzake de kredietwaardigheid- de interestvoet het

sterkste reageert op de spanningen op de bancaire kredietmarkt.

Naast de interestvoet worden evenwel ook de drie overige kre-
dietvoorwaarden gehanteerd ter regulering van de kredietverle-

ning. In de tweede plaats wijst Harris er op dat er in het al-

gemeen sprake is van een gelijkgerichte beweging van de ver-

schillende kredietvoorwaarden. Harris spreekt in dit verband
van de zogenaamde "permanent theory". In hoofdstuk 2 hebben  we

benadrukt dat voor de problematiek van de onevenwichtsrantsoe-

nering van essentieel belang is of er ten aanzien van de kre-

dietvoorwaarden al dan niet sprake is van een perfecte flexibi-

liteit van de kredietvoorwaarden. Indien dit inderdaad het geval

is, wordt elke onevenwichtigheid op de bancaire kredietmarkt

onmiddellijk gedlimineerd door een voldoende grote aanpassing
van de kredietvoorwaarden. Wanneer de kredietvoorwaarden daar-

entegen slechts imperfect flexibel zijn, kan er bij de bestaan-

de kredietvoorwaarden een niet-gehonoreerd vraagoverschot van

bankkrediet bestaan, hetgeen impliceert dat er kredietrantsoe-
nering plaatsvindt. Aangezien de cruciale vraag inzake de mate

van flexibiliteit van de kredietvoorwaarden in het empirische

(1) D. Harris, Credit Rationing at Commercial Banks, Journal
of Money, Credit and Banking, blz. 228-240.



- 314 -

onderzoek van Harris niet aan de orde wordt gesteld, kan op
basis van zijn studie geen uitspraak worden gedaan omtrent het

bestaan en de omvang van de kredietrantsoenering.

4.2.3. De proxy-benadering

De  proxy-benadering is vooral ontwikkeld door Jaffee.   ( 1)   Deze
auteur deelt de kredietnemers van een bank in twee categoriedn

in. Klasse 1 wordt gevormd door de "prime-borrowers", zijnde de
risicovrije kredietnemers, terwijl klasse 2 betrekking heeft op

de "non-prime borrowers", zijnde de niet-risicovrije krediet-
nemers. Volgens de theorie van Jaffee -zoals we deze hebben uit-

een gezet in hoofdstuk 2- passen de banken de kredietrantsoene-
ring uitsluitend toe ten aanzien van de niet-risicovrije kre-

dietnemers. Op grond van deze overweging formuleert Jaffee de
volgende ideale maatstaf voor de kredietrantsoenering, kr',

bd2 - bs2 kr kr kr
kr' =                           -

b =b= kr + b -k r+b   'd2 d 2 s 2         2

waarbij

kr E bd2 - bs2'

Daar de rechtstreekse meting van kr' uiteraard onmogelijk is,
stelt Jaffee een proxy  voor  kr'  voor.  Bi j de keuze  van deze proxy

grijpt hij terug op zijn theoretische analyse van de krediet-

rantsoenering, namelijk het feit dat -zoals in hoofdstuk 2 is

gebleken- een toename van de onevenwichtsrantsoenering een stij-

ging van het aandeel van de risicovrije kredieten in de totale

kredieten van een bank met zich meebrengt. Op grond hiervan for-
muleert Jaffee een tweetal proxy's, namelijk:

(1) D. Jaffee, op. cit., blz. 83-99.
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b
kr' = respectievelijk

1

P    bl + b2

bl + b2
kr" =   bP 1

Na enige bewerkingen kunnen we de volgende relatie tussen de

proxy en de ideale kredietrantsoeneringsmaatstaf afleiden:

kr' = respectievelijk
1

p    1+c(1-k r' )

kr'' =1+c(1- kr'),
P

b
waarbij c =

bd2
d 1

Duidelijk zal zijn dat enkel indien er sprake is van een con-

stante ratio c, er een eenduidig positieve relatie tussen kr'P
en kr' en een eenduidig negatieve relatie tussen kr'' en kr'P
bestaat. (1)

Bij de bespreking van de theorie van Jaffee in hoofdstuk 2 heb-

ben we er op gewezen dat de oorzaak van de onevenwichtsrantsoe-

nering is gelegen in het feit dat de feitelijke interestvoet

van bankkrediet afwijkt van de optimale interestvoet. Een der-
gelijke discrepantie kan uiteraard per risicoklasse optreden.

Wanneer we rb respectievelijk r  beschouwen als de represen-

(1)   We kunnen de vergelijking voor kr ' ook schrijven als :
kr" =1+8 (1-kr') +E (1-kr'),-waarbij 3 het gemiddelde

P
en s de afwijking van het gemiddelde weergeeft. Indien kr'
en s onafhankelijk zijn, geldt dat de verwachte waarde van
de derde term in het rechterlid van de laatstgenoemde uit-
drukking voor kr' nihil is, namelijk E{E(1-kr')} = 0. "In

P
this case", zo merkt Jaffee op, "the error of measurement
(voortvloeiende uit de veranderlijkheid van de ratio c, J.K.)
will not tend to generate bias in estimated regression
coefficients when the proxy measure is used as the depen-
dent variable", D. Jaffee, op. cit., blz. 86.
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tanten van de feitelijke respectievelijk de optimale interest-

voet van een bepaalde risicoklasse, kan volgens Jaffee de vol-

gende relatie worden opgesteld:

krp = a  + al (rb - rb) + E'

In de bovenstaande relatie geeft de constante term a , indien
we afzien van de storingsterm s, de omvang van de evenwichts-

rantsoenering aan. Verder is naar de mening van Jaffee sprake

van onevenwichtsrantsoenering, indien rb < rb.

Alvorens op basis van de bovenstaande relatie een te schatten
regressievergelijking wordt opgesteld, specificeert Jaffee de

determinanten  van  r    aan  de  hand  van de volgende vergelijking:

*
frk + el (-db -1) - e2 D + e3 (ac -b

b   1
rb = cO + cll ) + e4 8Cact-b Jsk

We kunnen deze relatie als volgt toelichten. De optimale inte-

restvoet van bankkrediet wordt in de eerste plaats positief af-
k

hankelijk geacht van de opportuniteitskostenvoet, r . (1) Jaffee

kiest als opportuniteitskostenvoet de interestvoet van schat-
kistpapier. De tweede   en de derde factor    (-   -1)    en D, hebben

sk
betrekking op de betekenis van het schatkistpapier als liquide

reserve. De impliciete opbrengst van deze liquide reserve neemt
baf,   naarmate het schatkistpapier  van  een  bank,   sk , toeneemt

ten opzichte van de totale deposito's van een bank, d; de tota-

le deposito's van een bank bestaan uit de zicht- en termijnde-

posito's. De variabele D is een dummy-variabele, die verband

houdt met het ontstaan van een markt voor verhandelbare deposi-
tocertificaten in begin 1962. Deze certificaten bieden de ban-

ken, meer dan tevoren, de mogelijkheid de omvang van hun depo-

sito's te reguleren. De betekenis van het schatkistpapier als
liquide reserve neemt door het ontstaan van de markt voor de

depositocertificaten uiteraard af . Daarom heeft de dummy-varia-

(1) Deze positieve relatie is gebaseerd op vergelijking (36)
in hoofdstuk 2.
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bele D vddr 1962 een waarde van 0, terwijl aan deze variabele

daarna een waarde van 1 dient te worden toegekend. De vierde

term, (b ) geeft het aandeel van de kredieten in de totaleact-b
activa van een bank aan; hierbij worden de totale
activa weergegeven door act, terwijl de kredieten worden weer-

gegeven door b. (1) Een stijging van het onderhavige aandeel

zal naar de mening van Jaffee de oppotuniteitskosten van de mid-

delen, die worden aangetrokken voor de financiering van de kre-
dieten doen toenemen. Vanwege de afwezigheid van een secundaire

markt voor kredieten resulteert een toename van het aandeel van
de kredieten in de totale activa immers in een stijging van het

illiquiditeitsrisico van de bank. Dit hogere risico dient te

worden gecompenseerd door een verhoging van de optimale inte-
restvoet van bankkrediet. De opname van de laatste term
AC  b  ), motiveert Jaffee als volgt: "changes in the liquidity

act-b
ratio should   also be considered, since a dynamic short  run

increase in loans that is beyond the control of the bank would
have additional (although only transitional) liquidity   cos ts". (2)

Wanneer we de bovenstaande uitdrukking voor rb substitueren in

de proxy voor de kredietrantsoenering, kr , resulteert de vol-P
gende te schatten relatie

Icrp = (a  + alcQ - alclel) - alrb + alclrI  + alclel (-&5)
sk

_alcle2 D + alcle3 (ac -b) + alcle4 8( )

b
act-b

De bovenstaande relatie voor kr is door Jaffee voor de steek-
P

proefperiode 1952IV - 1965III geschat met behulp van de methode

van de kleinste kwadraten in twee ronden. Hij hanteert hierbij

een viertal versies van de proxy kr . In de eerste plaats defi-
P

nieert hij kr als het aandeel van de kredieten dat tegen de
P

(1) Daar de totale activa door Jaffee werden gedefinieerd als
de som van de kredieten en de beleggingen, geeft de ratio
C  b  ) ons inziens de verhouding tussen de kredieten ener-
act-b
zijds en de beleggingen anderzijds aan. Zie D. Jaffee, op.
cit., blz. 99.

(2) D. Jaffee, op. cit., blz. 93.
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"prime-rate" is verstrekt, met andere woorden kr  = kr . De
tweede versie van de proxy wordt gevormd door de reciproke van

kr', namelijk kr''; in dat geval geldt dus dat kr = kr''. De
P              P                                    PP

derde en de vierde versie van de proxy werden geconstrueerd

met behulp van de hoofdcomponentenanalyse, waarbij naast het
aandeel van de "prime-rate"-kredieten, tevens rekening wordt

gehouden met de omvang van het krediet. In het totaal resulte-

ren er dus vier regressievergelijkingen. Deze resultaten van

het empirische onderzoek van Jaffee zijn weergegeven in tabel

4.3.

Uit tabel 4.3 blijkt dat de regressiecoMfficionten van alle
verklarende variabelen het juiste teken hebben. De variabelen

t -115)      en     4 C ) zijn niet significant. Op basis van de boven-
b

act-bsk
staande regressieresultaten komt Jaffee tot de conclusie dat er

gedurende de steekproefperiode sprake is geweest van krediet-

rantsoenering.

De door Jaffee ontwikkelde proxy-benadering is door Rimbara en

Santomero toegepast op Japan. (1) De steekproefperiode bestrijkt

het tijdvak 1965 - 1973. Een verschil met de studie van Jaffee

is gelegen in het feit dat Rimbara en Santomero de optimale in-
terestvoet van bankkrediet,   r ,   als een gestaffelde vertraging
(distributed lag) van de interestvoeten van daggeld specifice-

ren, namelijk

n* k
rbt = 00 +  I  ai rt-i + vt 'i=0

waarbij rk thans de interestvoet van daggeld en vt een storings-

term is. Na substitutie van deze uitdrukking voor rb in de proxy
kr', zoals gedefini6erd door Jaffee, verkrijgen we de volgende

P
relatie

(1) Y. Rimbara en A. Santomero, A Study of Credit Rationing
in Japan, International Economic Review, october 1976,
blz. 567-580.



Tabel 4.3. (1)

k       d               b         b         2
Afhankelijke variabele con-        r            r (-) D ( , 8( ) R DWb               b act-b act-bstan- sk

te

(1) Aandeel van de -2,96 -1,15 0,32 0,006 -1,17 23,50 2,63 0,820 2,08
"prime-rate"-
kredieten: kr' (6,1) (5,4) (2,5) (1,2) (7,7) (7,8) (0,27)

P

(2) Aandeel van de 2,96 1,14 -0,30 -0,006 1,19 -23,49 -5,17 0,814 2,14
"prime-rate"-
kredieten: kr'' (6,0) (5,2) (2,3) (1,1) (7,6) (7,7) (0,53)

P                                                                                               1
W

(3) Hoofdcomponent: kr' -2,40 -1,01 0,36 0,003 -1,14 19,42 5,21 0,770 2,04     S
P

(4,8) (4,5) (2,7) (0,60) (7,1) (6,2) (0,51)

(4) Hoofdcomponent: kr'' 2,83 2,09 -0,36 -0,003 1,32 -22,32 -9,77 0,781 2,23
P

(5,0) (4,4) (2,4) (0,48) (7,4) (6,4) (0,87)

Opmerking: De getallen tussen haakjes zijn de

absolute waarden van de t-waarden.

(1) D. Jaffee, op. cit., blz. 94.



- 320 -

n

kr; = a  + al l,0 + iroai r -i + vt - rbt  + Et' ofwel

n
k

kr '  = A+   I   Bi  rt-i  -  al  rbt: +  ntP       i=o

waarbij

A = a  + al ao

Bi = al ai '

Van de laatstgenoemde relatie voor kr' worden een viertal vari-
P

anten geschat. In de eerste variant wordt voor de interestvoet

van bankkrediet, rb' de door de banken genoteerde debetinterest-

voet genomen, terwijl in de tweede variant de effectieve ban-

caire interestvoet voor rb wordt gehanteerd. Het verschil tus-
sen deze beide interestvoeten vloeit voort uit de in Japan be-
staande usance, volgens welke de banken aan de kredietnemers

de eis stellen dat een gedeelte van het krediet als termijnde-

posito wordt aangehouden bij de kredietverlenende bank. Bij de
derde en de vierde variant tenslotte, wordt een onderscheid
tussen "city banks" en "local banks" gemaakt. We volstaan hier

met de weergave van de regressievergelijkingen, die betrekking
hebben op de beide eerste varianten.

Ten aanzien van de in tabel 4.4 weergegeven regressieresultaten,

merken we in de eerste plaats op dat aan vergelijking (1) maand-

cijfers ten grondslag liggen en de steekproefperiode 1964XII-

1973VI is, terwijl vergelijking (2) is gebaseerd op kwartaal-

cijfers en betrekking heeft op de steekproefperiode 1965IV-

1973II. In de tweede plaats vermelden we dat de vertraagde in-

vloeden van de interestvoet van daggeld zijn geschat met behulp
van de Almon lag methode. Zowel bij vergelijking (1) als bij

vergelijking (2) is hierbij uitgegaan van een polynoom van de
derde graad. De optimale vertragingsstructuur is gekozen op ba-

sis van de minimalisatie van de standaardfout. In vergelijking

(1) resulteert er zodoende een vertraging van zes perioden,



Tabel 4.4. (1)

n
Afhankelijke                                              k

variabele I  Bi rt-ii=0

con-                                                                        2B                B                     B                     B                     B                   B                   B                        r              R             DWstante    0      1        2        3        4       5       6         b

(1) kr  (r  = 0,5989 0,0719 0,00241 -0,02677 -0,02798 -0,01358 0,00411 0,01275 -0,0898 0,7757 1pe2
genoteerde

(2,340) (5,791) (0,4732)(-3,047)  (-4,155) (-3,934) (0,6996) (1,981)  (-2,237)interest-
voet)

6                                                                            A
W

I       Bi    =   0,0 2 2 8i=0                                                     1
(2)  kr'  (r   =

P b 0,2654 0,0813 -0,0446 -0,02424 0,02856 0,8363  1/575
effectieve
interest- (1,685) (7,555) (-3,712) (-4,866)  (3,253)voet)

3

I  Bi = 0,0410i=0

Opmerking: De getallen tussen haakjes zijn t-waarden.

(1) Y. Rimbara en A. Santomero, art. cit., blz. 576-577.
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terwijl er in vergelijking (2) sprake is van een vertraging
van drie perioden.

Wat de regressieresultaten betreft, blijkt dat in vergelijking

(1) de regressiecoofficidnten Bl en 85 niet significant zijn,

hetgeen betekent dat er ten aanzien van de co&fficionten
B. i = 0,...,6 in vijf van de zeven perioden sianificantie aan-1
wezig is. In vergelijking (2) zijn de codfficionten Bi i=0 i...,3

in alle perioden significant. De regressiecodffici&nt van de

bancaire interestvoet rb heeft in beide regressievergelijkingen

het juiste teken en is ook steeds significant. Op basis van de
bovenstaande regressieresultaten concluderen Rimbara en Santo-

mero dat er tijdens de door hen beschouwde periode kredietrant-

soenering is opgetreden.

De door Jaffee ontwikkelde proxy-benadering heeft aanleiding

gegeven tot kritiek. We kunnen deze kritiek kort toelichten aan

de hand van de hierboven afgeleide relatie tussen de proxy, kr'',
P

en de ideale kredietrantsoeneringsmaatstaf, kr', namelijk:

k r'  '   =   1   +  c    (1   -   k r' )  .
P

Duidelijk zal zijn dat de kern van de benadering van Jaffee is

gelegen in de gedachte dat de systematische mutaties in de proxy,
kr'', uitsluitend mutaties in de kredietrantsoenering reflec-P
teren, en dus niet voortvloeien uit systematische wijzigingen

b

in de ratio c = Ed2 , zijnde de verhouding tussen de krediet-
d 1

vraag van de niet-risico-vrije en de kredietvraag van de risico-
vrije kredietnemers. Frost heeft tegen deze veronderstelling

bezwaar aangetekend, hetgeen moge blijken uit de volgende pas-
sage uit zijn recensie van het werk van Jaffee: "Jaffee assumes
that this ratio (= c, J.K.) is a random variable which implies

that the systematic movements in his proxy variable reflect

changes in the amount of credit rationing. An alternative, and

equally plausible, assumption is that credit rationing is zero

and the movements in the proxy variable reflect systematic move-
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ments in the relative demand for loans. Jaffee's regressions...

do not adequately distinguish between the two models implied

by these alternative assumptions". (1) Duidelijk zal zijn dat,

indien er inderdaad systematische wijzigingen optreden in de

c-ratio, niet langer vaststaat dat de mutaties in de proxy voort-

vloeien uit het plaatsvinden van de kredietrantsoenering.

4.2.4. De onevenwichtseconometrie

De toenemende belangstelling voor de onevenwichtstheorie heeft

binnen de econometrie aanleiding gegeven tot de ontwikkeling

van nieuwe econometrische technieken. Het empirische onderzoek

op basis van deze onevenwichtseconometrie is tot nu toe vooral

beperkt gebleven tot het terrein van de arbeids- en goederen-
marktmodellen. Wat de markt van bankkrediet betreft, kunnen

slechts twee studies worden genoemd, waarin de onevenwichtseco-

nometrie zijn toepassing heeft gevonden, te weten de studie van
Laffont en Garcia alsmede de studie van Sealey. (2) In deze

sub-paragraaf zal in eerste instantie een beknopte schets wor-

den gegeven van de onevenwichtseconometrie. (3) Daarna volgt

dan een bespreking van de beide zojuist aangeduide studies.

(1) P. Frost, Recensie van D. Jaffee, Credit Rationing and the
Commercial Loan Market, Journal of Political Economy, no-
vember/december 1973, blz. 1484.

(2) J. Laffont en R. Garcia, Disequilibrium Econometrics for
Business Loans, Econometrica, juli 1977, blz. 1187-1204
en C. Sealey, Credit Rationing in the Commercial Loan Mar-
ket: Estimates of a Structural Model under Conditions of
Disequilibrium, The Journal of Finance, juni 1979, blz.
689-702.

(3) We baseren ons bij de schets vooral op R. Fair en D. Jaf fee,
Methods of Estimation for Markets in Disequilibrium, Eco-
nometrica, mei 1972, blz. 497-514. Voor een uitgebreide
verhandeling omtrent de onevenwichtseconometrie verwijzen
we naar R. Bowden, The Econometrics of Disequilibrium,
Amsterdam, 1978.
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Bij onze schets van de essentie van de onevenwichtseconometrie

zullen we gebruik maken van het volgende compacte onevenwichts-
model van de markt van bankkrediet :

(1)   bd= alrb + a2 Ed + Ed

(2)   bs=Blrb + 82 Es + Es

(3)   b  = min(bd ' bs)

(4a) Arb = f (bd - bs) f'(·) > 0 f (0)  = 0

(4b) Arb = 0 (bd - bs)

(4c) Arb = 01(bd - bs) +0 2 a r+E r   el >0.

d   sIn het bovenstaande model zijn x,x  en Er vectoren van de

desbetreffende exogene variabelen, terwijl de storingstermen
i

worden weergegeven door e  i=d,s,r.

De kern van de problematiek van de onevenwichtseconometrie is

nu gelegen in de noodzaak om per periode vast te stellen of er

sprake is geweest van een vraag- dan wel een aanbodoverschot.

Indien er in een bepaalde periode een vraagoverschot op de

markt van bankkrediet heeft bestaan, volgt uit de toepassing
van de minimumregel dat voor de schatting van de parameters van
het model de aanbodvergelijking (2) relevant is qeweest. Wan-
neer de steekproefperiode op deze wijze is opgedeeld in perio-

den waarin het kredietrantsoenerings- dan wel het kredietabsorp-

tieregime actueel is geweest, kunnen de parameters van het mo-

del vervolgens met behulp van de gebruikelijke schattingsmetho-
den worden bepaald.

Het verschil tussen de diverse methoden van de onevenwichtseco-

nometrie wordt hoofdzakelijk bepaald door de wijze waarop de

steekproefperiode wordt opgedeeld in de vraag- en de aanbodre-
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levante structuren. We kunnen in dit verband twee alternatieve

benaderingen onderscheiden, welke hieronder achtereenvolgens

aan de orde komen. Bij de eerste benadering geschiedt de opde-

ling van de steekproefperiode op basis van de opgetreden inte-

restmutatie Arb. Indien er in een bepaalde periode sprake is

geweest van een stijging van de interestvoet, gaat men er van

uit dat er in de desbetreffende periode een vraagoverschot van

bankkrediet heeft bestaan, terwijl men in geval van een inte-

restdaling veronderstelt dat deze interestmutatie voortvloeit
uit een aanbodoverschot. Binnen het kader van de eerste bena-

dering kunnen een drietal sub-methoden worden onderscheiden.

Het verschil tussen deze sub-methoden is gelegen in de aard

van de gehanteerde interestvormingsfunctie. Bij de eerste sub-

methode gaat men er van uit dat de interestvorming geschiedt

conform de vergelijking (4a), hetgeen betekent dat de mutatie

van de interestvoet een positieve functie is van het vraagover-
schot op de markt van bankkrediet. De tweede sub-methode is

gebaseerd op de interestvormingsfunctie (4b), volgens welke de

interestmutatie proportioneel is ten opzichte van het vraag-

overschot. De derde sub-methode maakt gebruik van de multiva-

riate stochastische interestvormingsfunctie, zoals we deze heb-

ben weergegeven in vergelijking (4c). (1) Duidelijk zal zijn

dat bij deze laatste sub-methode niet meer uitsluitend op basis

van de aard van de interestmutatie kan worden vastgesteld of er

sprake is geweest van een vraag- dan wel een aanbodoverschot.

Vandaar dat bij de onderhavige sub-methode vergelijking (3)

wordt vervangen door de volgende vergelijking voor de krediet-

omvang

(3') b=  p b s+ (1-p) bd '

waarbij ten aanzien van de toevalsvariabele p geldt dat

(1) Volledigheidshalve wijzen we er nog op dat ook de univari-
ate stochastische variant van (4c), namelijk

Arb = e (bd - bs) + er toepassing heeft gevonden.
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1 voor b  >bds
P=

0 voor b  <bds
ofwel

'1 voor arb > (02 xr + Er)

P=

.0 voor Arb < (02 5r + Er)

Wanneer we de vectoren xd, LS en xr tezamen aangeven met x, kan

de conditionele waarschijnlijkheid dat, gegeven  rb en x,p=l

als voigt worden weergegeven

prob (p=1 1 Arb ' 25) = prob  er < (Arb - 02 -xr)   Arb ' 23) 

E     H      (Arb      '     25)

terwijl de conditionele waarschijnlijkheid dat, gegeven Arb en

25, P =0 luidt

1- prob  (p=1 1 Arb ' 25) E l-H (Arb ' 25) ·

Aangetoond kan worden dat ten aanzien van de toevalsvariabelc

p geldt dat:

(5)  p=H (arb '5) +E H.

Het model van de derde sub-methode bestaat dus uit de vergelij-

kingen (1), (2), (3'), (4c) en (5) .

Zoals we hierboven reeds opmerkten, wordt bij de eerste bena-

dering de richting van de interestmutatie gehanteerd als een

indicator inzake de aard van de onevenwichtigheid op de markt

van bankkrediet. Met behulp van deze indicator kunnen de latente

variabelen bd en bs worden vervangen door de waarneembare groot-
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heid b, zijnde de gerealiseerde kredietomvang. We zullen dit

substitutieproces toelichten aan de hand van de tweede sub-

methode, de methode die gebaseerd is op de interestvormings-
functie (4b).

In de periodenwaarin er een stijging van de interestvoet op-
treedt, wordt verondersteld dat er een sprake is van een vraag-

overschot van krediet, hetgeen volgens de minimumregel (3) im-

pliceert dat de kredietomvang gelijk is aan het kredietaanbod,

met andere woorden b = bs. In dit geval geldt dus dat:

b   =  Blrb   +  B Z   Es  +  E s

Verder kunnen we aan de hand van de interestvormingsfunctie (4b)

afleiden dat geldt:

1                              d      d     1

b=b d-e a r b=a l r b+a 2.x  +E  -e arb ,

In de perioden waarin de interestvoet een daling vertoont, acht

men een aanbodoverschot van bankkrediet aanwezig, hetgeen vol-
gens de minimumregel (3) impliceert dat de kredietomvang gelijk
is aan de kredietvraag, met andere woorden b = bd. In dit ge-
val geldt dus dat:

dd
b=alrb+a25 +E ,

terwijl verder aan de hand van de interestvormingsfunctie (4b)

kan worden afgeleid dat:

b=bs+ arb=Blrb+322fs+Es+  arb'

We kunnen de bovenstaande uitdrukkingen voor de kredietomvang,

b, door de volgende twee relaties samenvatten

1                                 d       d     1b=b d- 3- arlj = al rb +a 2 2 5+E  -e arli
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= Arb   voor Arb > 0

Ar'
b

,=  0    voor Arb 1 0

en

s s l
b=b s-  A r  ' =B l r b+8 2 3  +E-T br6,

= - Ar voor Ar <  0bb
Ar''
b

3    0  voor Arb 1 0  .

Wanneer we deze beide relaties voor de kredietomvang, b, bezien,

blijkt dat ze uitsluitend waarneembare grootheden bevatten, het-
geen betekent dat de coofficidnten van het onevenwichtsmodel kun-
nen worden geschat met behulp   van  de tij dreeksen  van deze groot-
heden.

Bij de tweede benadering wordt bij de opdeling van de steek-

proefperiode in de perioden waarin geldt dat b = bs respectie-
velijk b = bd' geen gebruik gemaakt van een interestvormings-

functie, doch geschiedt deze opdeling met behulp van de methode

van de meeste aannemelijkheid (maximum likelihood). Indien we

de verzameling van de perioden waarin er een kredietrantsoene-

ringsregime bestaat aanduiden met Ts' geldt ten aanzien van de

verzameling van de perioden waarin het regime van de krediet-

absorptie actueel is, Td' dat Td =T- Ts' waarbij T d e steek-
proefperiode aangeeft. De relevante logaritmische aannemelijk-

heidsfunctie luidt dan:

ln L = -filn (2  a) -          lnd2    (T -
Td)

(27T as2)2

'1

2                           21 1 E   Ed   + --   I      E1                       s

2.2      t               t•0 t E T cd  t E (T-t)d
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d                       d
waarbij  Et = bdt - al rbt - a2 .xt

Et = bst - Bl rbt - 82 4 .
Indien we, voor een gegeven opdeling van de steekproefperiode,

de parti le afgeleiden van ln L naar achtereenvolgens al' 02'

Bl en 82 alle gelijk stellen aan nul, resulteren de schatters
-    -    -

al, 02' Bl en 82. Wanneer we vervolgens de partidle afgeleiden

van ln L naar ad respectievelijk as elk gelijk stellen aan nul
resulteren de schatters van de standaarddeviaties, namelijk

-    -    -    -

ad  en as· Vervolgens substitueren  we   al,   02 '   Bl'   82'   ad  en  CS

in de logaritmische aannemelijkheidsfunctie, hetqeen oplevert:

T                  (T-T)
ln  L  =  -    i   ln  (2 Tr  ad2)   - 2 ln (21T -as )-2·

d           2    T

De maximalisatie van de bovenstaande aannemelijkheidsfunctie
levert tenslotte de meest aannemelijke opdeling van de steek-

-     -

proefperiode alsmede de meest aannemelijke schatters  al '  a2'
Bl en 82 op. Aangezien het aantal mogelijke combinaties

(Td, Ts) 2T bedraagt, zal het duidelijk zijn dat het rekentech-

nische bezwaar dat aan de onderhavige methode kleeft, gelegen

is in het grote aantal mogelijke opdelingen in geval van een

lange steekproefperiode. Vandaar dat de maximum likelihood me-
thode vaak wordt gecombineerd met de eerste sub-methode van de

eerste benadering. De opdeling van de steekproefperiode ge-

schiedt dan als volgt. In eerste instantie worden de perioden
geselecteerd, waarin de interestmutaties dermate gering zijn of€en

dermate eiatisch patrumvertonen,  dat het problematisch wordt geacht
om eenduidige uitspraken ten aanzien van de aard van het kre-

dietregime te doen. (1) Ten aanzien van deze "twijfelachtige"

perioden wordt de methode van de meeste aannemelijkheid toege-
past. De opdeling van de overige perioden geschiedt op basis

(1) Opgemerkt zij nog dat de twijfel omtrent de aard van de
onevenwichtigheid ook kan voortvloeien uit het feit dat de
interestvoet vertraagd reageert op de spanningen op de kre-
dietmarkt.
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van de richting van de interestmutatie als indicator van de

aard van de onevenwichtigheid, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de interensvormings functie (la) .

In het onderstaande schema hebben we de hierboven besproken me-
thoden nog eens samengevat en voorzien van de aan Fair en Jaffee

ontleende aanduidingen. (1)

Tabel 4.5.

Methode Indicator

(la) Directionele methode I Ar  = f (bd - bs)b

(la') Directionele methode II  Arb = f (bd - bs) dn methode van
meeste aannemelijkheid voor
"twijfelachtige" perioden

(lb) Kwantitatieve methode I
Arb =  0 (bd - bs)

(lc) Kwantitatieve methode II  Arb = el(bd - bs) + 82 fr + er
(2) Methode van de meeste geen

aannemelijkheid

Na deze beknopte schets van de belangrijkste methoden van de

onevenwichtseconometrie, gaan we thans over tot de bespreking

van een tweetal studies, die op basis van deze methode zijn
verricht.

(1) Volledigheidshalve wijzen we er op dat Fair en Jaffee bij
regel (lb) in tabel 4.5 spreken van de "kwantitatieve
methode" zonder meer. De methode van regel (lc) is later
door Fair en Kelejian ontwikkeld. Zie R. Fair en D. Jaffee,
art. cit., blz. 498-507, en R. Fair en H. Kelejian, Methods
of Estimation for Markets in Disequilibrium: A Further
Study, Econometrica, januari 1974, blz. 177-190. Verder
merken we nog op dat de beide auteurs methode (1) aandui-
den  als de "directional method".
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4.2.4.1. Laffont en Garcia

Het onderzoek van Laffont en Garcia kan worden aangemerkt als

de eerste studie, waarin de schatting van de vraag- en de aan-

bodvergelijking van bankkrediet wordt verricht met behulp van
de methoden van de onevenwichtseconometrie. Het onderzoek heeft

betrekking op de bancaire kredietmarkt in Canada gedurende de

periode 1968-1973. Daar de tijdreeksen uit maandcijfers bestaan,

is er sprake van een steekproefomvang, T, van 72 perioden. De

auteurs presenteren van zowel de vraag- als de aanbodvergelij-

king niet minder dan 12 empirische varianten. Allereerst wordt

de evenwichtsversie van het model geschat, de versie dus waar-

bij de voortdurende ruiming van de markt van bankkrediet wordt

verondersteld. Deze schatting geschiedt met behulp van de me-
thode van de kleinste kwadraten en de methode van de kleinste

kwadraten in twee ronden; bij deze laatstgenoemde methoden wor-
den een tweetal model-varianten gehanteerd. Er resteren voor

het onevenwichtsmodel van de bancaire kredietmarkt dus nog een

negental empirische relaties voor zowel de vraag- als de aan-

bodvergelijking. In de eerste plaats worden twee varianten van
de directionele methode I toegepast, namelijk:

(la 1) Arb E rb - r
=   f    (bd   -bs)b-1

(la 2) Arb E rb+1 - rb = f (bd - bs) ,

De eerste variant is de Fair-Jaffee variant, volgens welke "the

price-setting mechanism operates within the period, but does
not succeed generally in clearing the market".   (1) De tweede

variant is de Laffont-Garcia variant, die behelst "that supply
and demand of the period are based on the price quoted at the

beginning of the period. Then, on the basis of excess demand

the price is revised for the next period". (2) In de tweede

plaats worden de coofficionten van het onevenwichtsmodel ge-

(1) J. Laffont en R. Garcia, art. cit., blz. 1191

(2) Ibid., blz. 1191.
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schat met behulp van de methode van de meeste aannemelijkheid.

In de derde plaats worden twee varianten van de kwantitatieve

methode I toegepast, te weten:

(lc 1) Arb E rb - rb-1 = es (bd - bs) voor b  >bds

- ed (bd - bs) voor b <bds

(lc 2) Arb E rb+1 - rb = es (bd - bs) voor b >bds

= ed (bd - bs) voor b <bd    s'

Bij de bovenstaande specificatie van de interestvormingsfunctie

wordt dus uitgegaan van verschillende aanpassingsnelheden voor

het kredietrantsoenerings- en voor het kredietabsorptieregime.

Tenslotte worden nog vier varianten van de kwantitatieve metho-
de II toegepast.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek van Laffont en

Garcia is dat in de beschouwde periode de kredietomvang door

de vraag naar krediet werd bepaald. Dit impliceert dat er geen

sprake is geweest van kredietrantsoenering. Vanwege het grote
aantal door de auteurs geschatte relaties -en mede in het licht

van de zojuist vermelde conclusie- zien we af van de volledige

weergave van de resultaten van het empirische onderzoek. We

zullen ons beperken tot de bespreking van de conclusie inzake

de kredietrantsienering. Van belang zijn in dit verband vooral
de resultaten van het onderzoek aan de hand van de methode van

de meeste aannemelijkheid. Op basis van deze methode presente-

ren de auteurs voor elk van de 72 maanden van de steekproefpe-
riode, de waarschijnlijkheid dat de kredietomvang gelijk is
aan de vraag naar krediet. Van de 72 maanden blijkt dat in 54

maanden geldt dat de waarschijnlijkheid dat b = bd groter is

dan 0,5; verder geldt dat van deze 54 perioden voor 48 perioden

geldt dat de desbetreffende waarschijnlijkheid groter of gelijk

is aan 0,99. Ten aanzien van de 18 perioden waarvoor geldt dat



- 333 -

de waarschijnlijkheid dat b = bs groter is dan 0,5 kunnen we

stellen dat 10 perioden zijn gelegen in 1973. We komen op het

jaar 1973 hieronder nog terug.

Voor de problematiek van de kredietrantsoenering zijn verder

nog van belang de resultaten die voortvloeien uit het onder-
zoek op basis van de kwantitatieve methode. Uit de desbetref-

fende regressievergelijkingen blijkt dat de hypothese dat

1-  =   0   niet kan worden verworpen, terwij 1 het quotignt     wel
S

significant van nul verschilt. Dezelfde resultaten worden ver-

kregen bij de directe methode II. De auteurs zijn daarom de

mening toegedaan dat "most of the period (namelijk de periode
1968-1973, J.K.) corresponds to either equilibrium or excess

supply and that the price adjustment process is much faster

upward than downward". (1)

Zoals gezegd, is het jaar 1973 het enige jaar van de steekproef-

periode, waarin de kredietomvang gelijk is aan het aanbod van
krediet. Laffont en Garcia beschouwen  dit  j aar  als een uitzon-

dering. Ze zijn van mening dat in Canada "Loans are essentially

demand determined". (2) Tegelijkertijd wijzen de auteurs op een

afwijkende visie. In deze visie neemt de zogenaamde Winnipeg-
overeenkomst tussen de Centrale Bank en de handelsbanken een

centrale plaats in. Deze overeenkomst dient te worden geplaatst

tegen de achtergrond van de sterk toegenomen concurrentie tus-

sen de handelsbanken op de deposito-markten. (3) Tengevolge van

de grotere concurrentie ontstond er een sterke opwaartse druk
op de korte interestvoeten, hetgeen een duidelijke kapitaalinvoer

uit met name de Verenigde Staten induceerde. De hierdoor optre-

dende appreciatie van de Canadese dollar achtte de Centrale
Bank van Canada ongewenst. De Winnipeg-overeenkomst -die actu-

(1) Ibid., blz. 1197.

(2) Ibid., blz. 1198.

(3) Zie bijvoorbeeld G. Boreham, Money & Banking, Analysis &
Policy in a Canadian Context, Ottawa, 1979 blz. 890-891.
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eel was van juni 1972 tot januari 1975- heeft vooral betrekking
op de door de Bank geiniti erde maximum interestvoeten van de

deposito's. Volgens de hierboven aangeduide alternatieve visie,
hebben deze maximum-tarieven een negatieve invloed gehad op de

middelen van de handelsbanken en daardoor tevens op het bancai-

re kredietaanbod. (1) De markt van bankkrediet zou dientenge-

volge niet enkel in 1973, doch ook in de latere jaren, worden

gekarakteriseerd door het regime van de kredietrantsoenering.

Alhoewel Laffont en Garcia deze alternatieve visie niet delen,

zijn ze wel van mening dat het aanbeveling verdient om hun on-

derzoek ook te verrichten voor een aantal jaren na 1973. Dit

uitgebreidere onderzoek is tot heden evenwel nog niet onderno-
men.

4.2.4.2. Sealey

In zijn studie geeft Sealey met behulp van een kwartaalmodel

een empirische analyse van de markt van bankkrediet in de Ver-

enigde Staten gedurende de periode 1952II-1977III. De steek-

proefomvang, T, bedraagt dus 102 kwartalen. Voordat we de em-
pirische resultaten van deze auteur aan de orde stellen, geven

we eerst een korte toelichting op de door hem gehanteerde vraag-

en  aanbodvergelijking van bankkrediet.

De vraagvergelijking van bankkrediet luidt:

d
bd =a 0+a l (rb - rs) +a 2 yi-1 +a 3 yrb-1 +a 4 D+E

a<0 a>0 a 2 0.1 2 3

In de bovenstaande vergelijking is de vraag in de eerste plaats

negatief afhankelijk va het interestverschil (rb - rs), waarbij

rb de interestvoet van bankkrediet is en rs de interestvoet van

(1) Volledigheidshalve wijzen we er op, dat Laffont en Garcia
een positieve invloed van de Winnipeg-overeenkomst op het
aanbod van bankkrediet veronderstellen.
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private obligaties. De interestvoet rs representeert de kosten-

voet van alternatieve vreemde f inancieringsmiddelen.  In  de

tweede plaats wordt de kredietvraag positief afhankelijk geacht
van de verwachte economische activiteit, welke wordt weerge-

geven door de omvang van de industri&le productie in de vorige
periode,

Yi-1' In de derde plaats is de ingehouden winst van
de vorige periode,

Yrb-1' van belang voor de vraag naar kre-

diet. Met betrekking tot deze derde verklarende variabele zijn

twee -in tegengestelde richting werkende- factoren relevant.

Allereerst vormen de ingehouden winsten uiteraard een alterna-
tief financieringsmiddel voor het bankkrediet. Daarnaast wijst

Sealey er op dat "as a result of institutional constraints im-

posed by banks ... part of investment should be financed by
profits", zodat "a positive relationship between UP (= yrb-1' J.K.
and the demand f o r loans might be expected   in   the   long   run " .    (1)
In de laatste plaats hanteert Sealey voor de verklaring van de

kredietvraag een dummy-variabele,  D,  die  voor de sub-periode
1973II-1975I een waarde van 1 heeft. In deze sub-periode trad

namelijk een sterke toename van de vraag naar bankkrediet op,

die zijn oorzaak vond in de sterk verminderde kredietmogelijk-

heden op de markt van kortlopend handelspapier. (2)

De aanbodvergelijking van bankkrediet luidt volgens Sealey:

S
bs =co + cl (rb - rsk) + c2 d + c3rd + C4 yi-1 + E

cl , c2 , G4 > 0 C  20.
3

Het bancaire kredietaanbod wordt in de eerste plaats positief

afhankelijk verondersteld van het interestverschil (r  -r. ) ,b    sx
waarbij rsk de interestvoet van schatkistpapier is. In de tweede

(1) C. Sealey, art. cit., blz. 694.

(2) Zie voor een nadere toelichting van deze periode J.H. Koning,
Financiole Instabiliteit, Maandschrift Economie, mei-juni
1977, blz. 379-380.
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plaats is het aanbod van krediet positief afhankelijk van de

totale deposito's, bestaande uit de zicht- en de termijndepo-

sito's. In de derde plaats oefent een gunstige verwachte eco-
nomische ontwikkeling een positieve invloed uit op het krediet-

aanbod. Het teken van de co6fficignt van de kosten per eenheid
deposito, rd' is naar de mening van Sealey niet eenduidig. (1)

Sealey presenteert de schattingsresultaten van zowel het even-

wichts- als het onevenwichtsmodel. Bij de schatting van het

onevenwichtsmodel wordt gebruik gemaakt van de kwantitatieve
methode II, met dien verstande dat een univariate stochastische

interestvormingsfunctie wordt gehanteerd, die luidt:

rb =  (bd - bs) + Er.

In de onderstaande tabel hebben we de schattingsresultaten van

het empirische onderzoek van Sealey weergegeven. Ten aanzien

van de in tabel 4.6 weergegeven schattingsresultaten kan wor-
den opgemerkt dat de parameters van de beide modellen alle het

juiste teken hebben. Met uitzondering van de codffici nt c3'
zijn alle coafficianten significant op het 5% niveau; de co@f-

ficiSnt c3 is significant op het 20% niveau.

(1) Sealey merkt in dit verband op: "As several recent wri-
ters ... argue, increases in bank costs should lead to a
reduction of the scale of bank activities thus implying
a negative relationship between CD (= rd ' J.K.) and the
supply of loans. However,...,increases in the per dollar
cost of deposits generally indicate greater reliance on
more stable time deposit funds as opposed to demand depo-
sits...leading to increases in the more illiquid asset
categories, i.e., loans. As a result, the a priori signof CD is indeterminant", C. Sealey, art. cit., blz. 695.
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Tabel 4.6. (1)

Kredietvraag

Con- (rb-rs) Yi-i  rb-1     D
stante

1. Evenwichts- -24,3914 -30,1523 0,9981 4,8366 77,1165

model: bd=bs (9,0483) (3,9629) (0,1265) (0,9694) (13,2413)

2. Onevenwichts- -32,4027 -22,8051 1,1705 3,9146 73,3237
model: bd0bs (6,3306)  (2,6938)  (0,0983) (0,8582)  (10,3014)

Kredietaanbod

Con- (rb-rsk)  Yi-1      d        r dstante

1. Evenwichts- -37,0299 3,3283 0,5017 0,1710 2,6493

model: bd=bs (4,6680) (0,9225) (0,0703) (0,0203)  (1,3472)

2. Onevenwidhts- -36,7098 4,3046 0,4419 0,1967 1,9744
model: bdtbs (3,8244)  (0,8119) (0,0527) (0,0212) (0,0527)

Aanpassingscodffici&nt (e)

(bd - bs)
2. Oneve nwichts - 0,0640

model: bd0bs (0,0210)

Opmerking: De getallen tussen haakjes zijn
standaardfouten

(1) Ibid., blz. 696.
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Sealey benadrukt de lage waarde van de aanpassingscodfficidnt

0, namelijk e = 0,064. Deze lage waarde van 0 wijst naar zijn
mening op een beduidend geringere aanpassing van de bancaire

interestvoet dan de volledige aanpassing, die in het evenwichts-

model wordt verondersteld. De geschatte waarde van de aanpas-
singcoofficidnt impliceert dat een stijging van de interest-

voet r  met 1 procentpunt, een vraagoverschot van krediet ver-

eist van $ 3,906 mld. De sterk imperfecte aanpassing van de
interestvoet van bankkrediet doet in de opvatting van Sealey
het optreden van de onevenwichtsrantsoenering vermoeden. Dit

vermoeden wordt bevestigd door de schatting van het vraagover-

schot van bankkrediet, die op basis van de resultaten in tabel

4.6 voor elk kwartaal werd uitgevoerd. Terzijde zij opgemerkt

dat Sealey de eerste auteur is die dergelijke berekeningen voor
de markt van bankkrediet heeft verricht. Van de 102 kwartalen

van de steekproefperiode, blijkt dat er in 66 kwartalen sprake

is geweest van een vraagoverschot van bankkrediet. De geschatte

vraagoverschotten vari ren van minimaal $ 0,029 mld in 1967I

tot maximaal $ 40,934 mld in 1973III. De aanbodoverschotten

vari&ren van minimaal $ 0,063 mld in 1967II tot maximaal

$ 36,981 mld in 1957II. De vraagoverschotten van bankkrediet

manifesteren zich vooral tijdens de perioden die worden geka-

rakteriseerd door een hoogconjunctuur, terwijl de aanbodover-

schotten met name tijdens de recessies optreden. Sealey wijst

er nog op dat het patroon van zijn schattingen van de bancaire

onevenwichtigheden sterke overeenkomsten vertoont met het ver-

loop van de proxy van Jaffee.

Op basis van zijn empirische onderzoek komt Sealey tot de con-

clusie dat er op de markt van bankkrediet in de Verenigde Staten

in de door hem beschouwde periode in belangrijke mate sprake

is geweest van kredietrantsoenering.

4.3. De kredietrantsoenering en de particuliere bestedingen

In deze paragraaf bespreken we het empirische onderzoek inzake

het negatieve effect van de kredietrantsoenering op de particu-
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liere bestedingen. In feite is Jaffee de enige auteur, die het

onderhavige onderzoek systematisch ter hand heeft genomen. (1)

Deze auteur wijst er terecht op dat voor de problematiek inzake

de mate waarin de kredietrantsoenering resulteert in een ver-

mindering van de particuliere bestedingen, vooral van belang

is of de gerantsoeneerde huishoudingen er in slagen om alter-

natieve financieringsmiddelen aan te trekken. In de mate waarin

dit immers het geval is, kunnen de desbetreffende huishoudingen

de bestedingen die vanwege de niet-gehonoreerde kredietvraag

achterwege dreigen te blijven alsnog met deze alternatieve mid-
delen financieren.

Ten aanzien van de alternatieve financieringsmiddelen maakt
Jaffee een onderscheid tussen de kapitaalmarktmiddelen en de

middelen die voortvloeien uit het handelskrediet. Bekend is dat

met name de kleine ondernemingen niet of nauwelijks toegang heb-

ben tot de open kapitaalmarkt. Verder is van belang of door de

opgetreden kredietrantsoenering de toegang tot de kapitaalmarkt

wordt bemoeilijkt. Omdat ten aanzien van de problematiek van de

alternatieve kapitaalmarktmiddelen vrijwel geen empirisch onder-

zoek voorhanden is, strekt de analyse van Jaffee zich hoofdza-

kelijk uit tot het handelskrediet. Aan de hand van een aantal

regressieanalyses komt Jaffee tot de conclusie dat er tijdens

de perioden dat er kredietrantsoenering optreedt, een herver-

deling van het handelskrediet van de grote naar de kleine on-

dernemingen plaatsvindt. De kleine ondernemingen die tijdens de

perioden van monetaire krapte worden geconfronteerd met de kre-

dietrantsoenering, blijken door een toename van het beroep op

het handelskrediet dat wordt verstrekt door de grote onderne-

mingen, de contractieve invloed van de kredietrantsoenering op

hun bestedingen te kunnen mitigeren. De grote ondernemingen

financieren de uitbreiding van het handelskrediet door middel

van een toename van de vraag naar bankkrediet alsmede door een

groter beroep op de kapitaalmarkt. De conclusie inzake de her-

verdeling van het handelskrediet van de grote ondernemingen

(1) D. Jaffee, op. cit., hoofdstuk 6, blz. 148-166.



- 340 -

naar de kleine ondernemingen wordt door Jaffee nader geadstru-
eerd aan de hand van de resultaten van een enquate onder een

steekproef van 1000 kleine tot middelgrote ondernemingen in

december 1966; het uitvalpercentage (non-response) bedroeg
65,7%. (1) Van de 343 ondernemingen die aan de enqu&te deel-

namen, deden  er   275 een beroep op bankkrediet. Een aantal  van

deze kredietvragende ondernemingen, te weten 45, werd gecon-
fronteerd met een afwijzing van hun eerste kredietaanvrage bij
een  bank. De kleinste ondernemingen, zijnde de ondernemingen
in de vermogensklasse 1 mln - 5,2 mln dollars, werden relatief

het sterkste door de kredietrantsoenering getroffen. Aan de 45

initidel gerantsoeneerde ondernemingen werd de vraag voorgelegd:

"Have you been able to secure at least part of the desired

funds from other sources?". (2) De antwoorden op deze vraag le-

verden een beeld op, zoals weergegeven in onderstaande tabel,

Tabel 4.7. (3)

Alternatieve Vermogensklasse (mln dollars)
financierings-
middelen 1-5,2 5,3-10,0 10,1-21,3 21,4-49,8 Totaal

1. Andere banken 25,0 28,6 27,3 26,7 26,7

2. Handelskrediet 33,0 14,3 9,1 20,0 20,0

3. Financierings- 16,7 14,3 9,1 6,7 11,1
maatschappijen

4. Verzekerings- 8,3 14,3 0,0 20,0 11,1
maatschappijen

5. Lange termijn 8,3 0,0 0,0 20,0 8,9
krediet

6. Overige 25,0 42,9 0,0 13,3 17 ,8

(1) De enquate was een gezamelijk project van het Federal
Reserve- M.I.T. econometrisch project en Donaldson, Lufkin
& Jenrett Inc.

(2) D. Jaffee, op. cit., blz. 160-161.

(3) Ibid., blz. 161.
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De bovenstaande tabel bevat per vermogensklasse het percentage

van de gerantsoeneerde ondernemingen, dat van de verschillende

alternatieve financieringsmiddelen gebruik maakt. De belang-

rijkste kanttekening, die Jaffee bij tabel 4.7 maakt betreft

het feit dat voor de kleine ondernemingen het handelskrediet

het belangrijkste alternatief voor het bankkrediet is, terwijl

de grootste ondernemingen ten tijde van de kredietrantsoenering

een groter beroep op kapitaalmarktmiddelen doen. Op grond van
tabel 4.7 concludeert Jaffee dan ook "Each of these results,
the reliance on trade credit, especially by small firms, and

the reliance on long term debt, especially by large firms, is

consistent with the view that the impact of credit rationing

on real expenditures is reduced by an intra-business sector

redistribution of funds from large firms to small firms. (1)

Als complement van de vraag inzake de alternatieve financie-

ringsmiddelen, werd de gerantsoeneerde ondernemingen nog de
vraag voorgelegd welke bestedingscategori6n een vermindering

ondergingen ten gevolge van de opgetreden kredietrantsoenering.

In tabel 4.8 worden per vermogensklasse de relatieve aandelen

van de door de ondernemingen genoemde bestedingscategoriedn

weergegeven.

Tabel 4.8. (2)

Bestedings- Vermogensklasse (mln dollars)
categorieon 1,0-5,2 5,3-10,0 10,1-21,3 21,4-49,8 Totaal

1. Voorraden 50,0 71,4 45,5 53,3 53,3

2. Handelskrediet 25,0 28,6 36,4 13,3 24,4

3. Modernisering 50,0 71,4 27,3 39,9 44,4
bedrijf

4. Uitbreiding 58,3 100,0 100,0 20,0 62,2
productie-
capaciteit

5. Aankoop andere 41,7 85,7 72,3 46,7 57,8
ondernemingen

6. Overige 0,0 0,0 9,1 6,7 4,4

(1) Ibid., blz. 161-162.
(2) Ibid., blz. 162.
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Jaffee benadrukt op bais van tabel 4.8 het sterke negatieve
effect dat ten gevolge van de kredietrantsoenering wordt uit-

geoefend op de bestedingen, die betrekking hebben op vaste ac-

tiva, waarbij hij de categorieon 3, 4 en 5 tot deze bestedingen

rekent. Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat de categorie 5

in macro-economisch opzicht uiteraard geen investeringen ver-

tegenwoordigen.

Duidelijk zal zijn dat de voorgaande beschouwingen omtrent de

alternatieve financieringsmiddelen geen uitsluitsel verschaffen

omtrent het uiteindelijke kwantitatieve effect van de krediet-

rantsoenering op de particuliere bestedingen. Wat de particu-

liere investeringen betreft maakt Jaffee melding van een vier-

tal onderzoeken, namelijk de publicaties van Bischoff, Elgart,
Hand en Evans. (1) In de studie van Bischoff wordt de proxy

van de kredietrantsoenering als verklarende variabele in de

investeringsfunctie opgenomen. De proxy blijkt het correcte ne-

gatieve teken te hebben, doch niet significant te zijn. Tot een-
zelfde conclusie komt Elgart. Evans en Hand daarentegen komen
op basis  van hun regressieanalyses tot de conclusie dat de proxy
van de kredietrantsoenering een significant negatief effect

heeft op de investeringen. De laatstgenoemde auteur onderzoekt

ook nog de relatie tussen de voorraadvorming en de kredietrant-
soenering, doch slaagt er nu niet in om significante regressie-

coofficidnten te vinden.

(1) Zie C. Bischoff, A Model of Nonresidential Construction in
the United States, American Economic Review. mei 1970,
S. Elgart, Credit Rationing and Distributed Lag Investment
Functions for Two-Digit Industries, Discussion Paper Number
131, The Wharton School of Finance and Commerce, University
of Pennsylvania, 1969, J. Hand, The Availability cf Credit aldexpo-
rate Investment, unpublished doctoral dissertation.  M. I.T.
1968 en M. Evans, Macro-Economic Model, Philadelphia
Research Associates, 1970. Van deze vier publicaties hebben
we enkel het artikel van Bischoff kunnen raadplegen, daar
de overige drie publicaties niet beschikbaar zijn: ten aan-
zien van deze drie studies baseren we ons op Jaffee.
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4.4. Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we een overzicht gegeven van de belang-

rijkste empirische literatuur op het terrein van de krediet-

rantsoenering. We hebben hierbij een onderscheid gemaakt tussen

de problematiek van het bestaan en de omvang van de kredietrant-

soenering en de problematiek die betrekking heeft op het nega-

tieve effect van de rantsoenering op de particuliere bestedingen.

Ten aanzien van de eerstgenoemde problematiek menen we te kun-

nen stellen dat met de ontwikkeling van de onevenwichtseconome-

trie, belangrijke nieuwe impulsen zijn gegeven aan het onder-

havige onderzoek. De overige door ons besproken methoden ver-

tonen in het algemeen belangrijke methodische tekortkomingen en

leveren afgezien hiervan meestal teleurstellende resultaten op.
De twee studies die op basis van de onevenwichtseconometrie zijn

verricht komen ten aanzien van de problematiek van het bestaan

van de kredietrantsoenering tot tegengestelde conclusies. Hier-

bij zij opgemerkt dat het onderzoek van Sealey een periode van

25 jaar bestrijkt, terwijl Laffont en Garcia een veel kortere

periode, namelijk 5 jaar, onderzoeken. Niettegenstaande de po-

sitieve resultaten van Sealey, laten de resultaten van het be-

sproken empirische onderzoek ons inziens geen pertinente

conclusies ten aanzien van het bestaan en de omvang van de kre-
dietrantsoenering toe. Daarvoor is het aantal studies te beperkt

en spreken de resultaten elkaar te vaak tegen. Dit geldt in nog
sterkere mate ten aanzien van het empirische onderzoek inzake
de schatting van het contractieve bestedingseffect van de kre-

dietrantsoenering. Het onderzoek op dit terrein is nog maar

nauwelijks op gang gekomen. De onevenwichtseconometrie zou in

het verlengde van de schatting van de omvang van de krediet-
rantsoenering, ook haar toepassing dienen te vinden bij de

schatting van de macro-economische bestedingseffecten van de

rantsoenering.
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HOOFDSTUK 5. SAMENVATTING EN EVALUATIE

In de eerste paragraaf van dit laatste hoofdstuk zullen we een

r&sume geven van de uiteenzettingen in de voorafgaande hoofd-

stukken. Vervolgens wordt aan de hand van dit rdsume in sub-

paragraaf 5.2 een evaluatie gegeven van onze analyse van de
kredietrantsoenering.

5.1.    Samenvatting

In de aanvang van deze studie hebben we er in hoofdstuk 1 op

gewezen dat in de literatuur meerdere versies van het begrip
kredietrantsoenering worden gehanteerd. Daaram was het noodza-

kelijk om aan de diverse omschrijvingen een kritische beschou-

wing te wijden. Op grond daarvan hebben we geopteerd voor de

definitie volgens welke er sprake is van kredietrantsoenering,

indien er bij de bestaande vector van de kredietvoorwaarden een
vraagoverschot van bankkrediet aanwezig is. Essentioel is daar-

bij dat de kredietvoorwaardenvector naast de interestvoet, te-

vens de niet-interestprijsvoorwaarden bevat. De bestaande kre-

dietvoorwaarden dienen te worden opgevat als de condities op
basis waarvan de kredietovereenkomst tot stand komt. De door

ons gekozen definitie impliceert dat er in geval van krediet-

rantsoenering sprake is van een niet door de desbetreffende

bank gehonoreerd vraagoverschot van krediet. De vraag naar bank-

krediet overtreft in een dergelijke situatie dus de beschikbare
anvang van het krediet. Het vraagoverschot van krediet wordt

dus noch door de verhoging van de bancaire interestvoet, noch

door de verzwaring van de niet-interestprijsvoorwaarden gedli-
mineerd.

Aangezien de kredietrantsoenering als een onevenwichtsverschijn-

sel kan worden gekwalificeerd, hebben we vervolgens een korte
uiteenzetting gegeven van de moderne onevenwichtstheorie. Daar-

na hebben we de kredietrantsoenering binnen het kader van deze
theorie geplaatst. Zodoende was het mogelijk om duidelijk te
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maken dat de onevenwichtigheid op de markt van bankkrediet van
invloed   is   op  de  gang van zaken  op de overige markten, waarbij
met name de goederenmarkt van belang is.

Het overloopeffect dat van de bancaire kredietmarkt naar de

goederenmarkt uitgaat, vormt de kern van het kredietrantsoene-

ringsmechanisme. Dit mechanisme vormt een van de monetaire
transmissiekanalen. De werkzaamheid van het kredietrantsoene-

ringsmechanisme zal eeteria paribus groter zijn naarmate de

flexibiliteit van de prijs van bankkrediet geringer is. In dit
opzicht verschilt het kredietrantsoeneringskanaal fundamenteel

van de drie overige monetaire transmissiemechanismen, die in

hoofdstuk 1 zijn besproken. De betekenis van deze drie trans-

missiekanalen -het vermogensmechanisme, het mechanisme van de

relatieve prijzen en het kredietkostenmechanisme- is juist gro-

ter naarmate de flexibiliteit van de financiole prijzen respec-
tievelijk de interestvoeten groter is. Voor de actualiteit van

het kredietrantsoeneringsmechanisme is verder van belang of de

door de rantsoenering getroffen huishoudingen toegang hebben

tot alternatieve financieringsmiddelen.

Het mechanisme van de kredietrantsoenering heeft betrekking op

de onevenwichtsrantsoenering. De oorzaak van deze rantsoenering

is gelegen in de imperfecte flexibiliteit van de prijs van bank-

krediet. De literatuur die beoogt deze starheid te analyseren

hebben we in hoofdstuk 2 aan de orde gesteld. In dit hoofdstuk
wordt de micro-economische literatuur inzake de kredietrantsoe-

nering besproken. Deze theorie analyseert de problematiek van

de kredietrantsoenering op het niveau van de individuele kre-
dietnemer en de kredietverlenende bank. We hebben in eerste in-

stantie een uitgebreid overzicht gegeven van de micro-economi-

sche literatuur inzake de evenwichtsrantsoenering. Bij deze
vorm van de kredietrantsoenering is de feitelijke prijs van het

krediet gelijk aan de optimale prijs. Hodgman heeft op basis

van een tweetal verschillende theoretische benaderingen -name-

lijk het kredietrisico en de bank-cli8nt-relatie- als eerste

de verklaring van de evenwichtsrantsoenering ter hand genomen.



- 346 -

Met betrekking tot het kredietrisico heeft Jaffee er op gewezen

dat er in geval van een perfect discriminerende prijszetting

geen evenwichtsrantsoenering kan optreden. Het kredietrisico

vormt als zodanig dus geen afdoende verklaring van de evenwichts-

rantsoenering. Enkel indien er sprake is van imperfecte discri-
minatie ten aanzien van de kredietnemers kan de aanwezigheid
van het kredietrisico aanleiding geven tot de toepassing van

evenwichtsrantsoenering. Ook ten aanzien van de door ons bespro-
ken theorie%n inzake de bank-cli@nt-relatie bleek dat deze re-

latie als zodanig de evenwichtsrantsoenering niet kan verklaren.

Evenals bij het kredietrisico dient er ook nu sprake te zijn

van imperfecte discriminatie bij de prijszetting.

In een aantal studies antrent de evenwichtsrantsoenering wordt

enkel de interestvoet als de prijs van het bankkrediet beschouwd.

Indien ook de niet-interestprijsvoorwaarden in de beschouwing
worden betrokken, blijft de toepassing van imperfecte discri-

minatie met betrekking tot alle prijsvoorwaarden een noodzake-
lijke voorwaarde voor het bestaan van de evenwichtsrantsoene-

ring.

De oorzaak van de onevenwichtsrantsoenering is gelegen in het

feit dat de feitelijke prijs van bankkrediet afwijkt van de op-

timale prijs. De niet-interestprijsvoorwaarden zijn ook van be-

lang voor de problematiek van de onevenwichtsrantsoenering. Ten

aanzien van het verloop van de niet-interestprijsvoorwaarden
treffen we in de literatuur twee tegengestelde visies aan, te

weten de "temporary theory"  en de "permanent theory". Volgens
de eerstgenoemde theorie vertonen de interestvoet en de niet-

interestprijsvoorwaarden in de tijd een tegengesteld variatie-
patroon. Indien een starre interestvoet samengaat met de per-

fecte flexibiliteit van een of meer niet-interestvoetprijsvoor-

waarden, kan er geen onevenwichtsrantsoenering optreden. Elk
bij de bestaande starre interestvoet aanwezige vraagoverschot

wordt dan onmiddellijk ge limineerd door een verzwaring van de
niet-interestprijsvoorwaarden. Het is evenwel ook mogelijk dat

alle niet-interestprijsvoorwaarden door imperfecte flexibili-
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teit worden gekarakteriseerd. In dat geval kan er wel oneven-

wichtsrantsoenering plaatsvinden. Volgens de "permanent theory"

vertonen alle kredietvoorwaarden steeds gelijkgerichte mutaties.

Indien aan dit gelijkgerichte verloop tevens de perfecte flexi-

biliteit van alle kredietvoorwaarden wordt vastgeknoopt -zoals
in de "permanent theory" geschiedt- kan er uiteraard geen one-
venwichtsrantsoenering optreden. Het is ook denkbaar dat de
kredietvoorwaarden weliswaar steeds in dezelfde richting vari-

Mren, doch dat de hiermee gepaard gaande mutaties in de elemen-
ten van de prijsvector onvoldoende zijn om de bancaire krediet-

markt voortdurend te ruimen.

In hoofdstuk 2 is tenslotte nog aandacht besteed aan een aantal
recente theoretische ontwikkelingen op het terrein van de kre-

dietrantsoenering. Wat de problematiek van de evenwichtsrant-

soenering betreft beogen deze recente studies vooral een econo-

mische verklaring te geven van de imperfecte discriminatie,

terwijl de studies met betrekking tot de onevenwichtsrantsoe-

nering vooral gericht zijn op de economische fundering van de

imperfecte flexibiliteit van de prijs van bankkrediet. Een cen-

trale rol in de onderhavige studies spelen de hoge informatie-

en aanpassingskosten, die zijn verbonden aan een perfecte dis-

criminatie ten aanzien van de kredietnemers respectievelijk de

perfecte flexibiliteit van de kredietvoorwaarden.

In hoofdstuk 3 hebben we de modellering van het transmissieka-

naal van de kredietrantsoenering in het kader van een monetair

conjunctuur-structuur-model ter hand genomen. In eerste instan-

tie is een evenwichtsversie van dit model geformuleerd. Aange-

zien er in deze versie sprake is van een perfect flexibele in-

terestvoet van bankkrediet, heerst er op de bancaire krediet-
markt voortdurend evenwicht. Het evenwichtsmodel kent slechts

6gn monetair overbrengingsmechanisme, namelijk het kredietkos-
tenkanaal. Na de presentatie van het evenwichtsmodel, zijn we

vervolgens uitgegaan van de veronderstelling van een imperfect

flexibele interestvoet. De markt van bankkrediet wordt nu niet

meer steeds volledig geruimd, hetgeen impliceert dat er sprake
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is van een onevenwichtsmodel. In de onevenwichtsversie van het

monetaire model, is naast het kredietkostenmechanisme tevens

het kredietrantsoeneringsmechanisme werkzaam. Dit laatstgenoem-
de transmissiekanaal krijgt met name gestalte, doordat we er

van uitgaan dat de niet door de handelsbanken gehonoreerde

vraag naar krediet een negatieve invloed uitoefent op de inves-

teringen. Daarnaast gaat er van de bancaire kredietmarkt in ge-

val van kredietrantsoenering een overloopeffect uit naar de

geldmarkt en de markt van staatsobligaties. Naast het optreden

van de kredietrantsoenering is het in het onevenwichtsmodel ook
mogelijk dat er sprake is van een aanbodoverschot van bankkre-

diet.   In dat geval treedt  er een kredietabsorptie-effect  op.
Dit effect heeft betrekking op de additionele vraag naar schat-

kistpapier en de geringere vraag naar krediet van de Centrale

Bank van de handelsbanken tengevolge van het vraagtekort van
bankkrediet.

Aangezien de onevenwichtigheid op de markt van bankkrediet zo-

wel de gedaante van de kredietrantsoenering als de gedaante van

de kredietabsorptie kan aannemen, kunnen deze beide kredietre-

gimes elkaar in de tijd afwisselen. De stabiliteitsproblematiek,

die uit deze regimewisselingen voortvloeit hebben we pragma-

tisch benaderd. We hebbben er voor zorggedragen dat de beide

regimes elk afzonderlijk stabiel zijn. Aan de hand van computer-

simulaties is gebleken dat de modelvariabelen in dat geval na

verloop van tijd hun trendwaarde bereiken. Hieruit mag evenwel

niet de conclusie worden getrokken dat de stabiliteit van de

beide afzonderlijke kredietregimes, een voldoende voorwaarde

vormt voor de stabiliteit van het onevenwichtsmodel als zodanig.

De werking van het monetaire onevenwichtsmodel hebben we geanaly-

seerd aan de hand van de beschrijvingen van de simulatieresul-
taten die voortvloeien uit een mutatie in een negental exogene
variabelen, namelijk vier monetaire instrumentvariabelen, twee

fiscale instrumentvariabelen, twee autonome bestedingscomponen-

ten en de autonome component van de nominale loonvoet. Bij elke
impuls treden er in de tijd wisselingen van het kredietregime op.



- 349 -

Deze regimewisselingen stelden ons in staat om de implicaties

van met name de kredietrantsoenering binnen het geheel van de

samenhangen van het model te beschrijven. Hiermee hebben we

gepoogd om een van de centrale doelstellingen van onze studie,
te weten de integratie van het kredietrantsoeneringsmechanisme

binnen het kader van een dynamisch monetair model, te realise-
ren.

In hoofdstuk 4 hebben we tot slot een overzicht gegeven van

het empirische onderzoek op het terrein van de kredietrantsoe-

nering. In eerste instantie zijn de studies besproken die be-

trekking hebben op het bestaan en de omvang van de kredietrant-

soenering. Een aantal van deze studies heeft slechts zijdelings

met de problematiek van de kredietrantsoenering van doen. Eerst

in het meer recente empirische onderzoek -we doelen hierbij op

de proxy benadering en de onevenwichtseconometrie- richt men

zich op basis van een expliciete theoretische conceptie duide-

lijk op de empirische bepaling van het bestaan en de omvang van

de kredietrantsoenering. In een tweetal studies, verricht door

respectievelijk Jaffee en Sealey, wordt de conclusie getrokken

dat er in het door hen beschouwde tijdvak sprake is geweest van
kredietrantsoenering in de Verenigde Staten; dezelfde conclusie

trekken Rimbara en Santomero ten aanzien van Japan. Laffont en

Garcia daarentegen komen voor Canada tot de stellige conclusie

dat er tijdens de desbetreffende steekproefperiode vrijwel geen
kredietrantsoenering door de handelsbanken heeft plaatsgevonden.

Een tweede gebied van empirisch onderzoek betreft de omvang van

het contractieve bestedingseffect, dat wordt veroorzaakt door

de opgetreden kredietrantsoenering. Het aantal studies op dit

terrein is dermate beperkt, dat het formuleren van duidelijke

empirische conclusies hier nog moeilijker is dan bij het eerst-

genoemde onderzoeksterrein.

5.2. Evaluatie

Als aanknopingspunt voor de evaluatie van ons onderzoek inzake
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de problematiek van de kredietrantsoenering zullen we de vol-
gende belangwekkende passage uit het bekend handboek "Het Mo-
derne Geldwezen" nemen: "Uit het bovenstaande volgt, dat be-
perkende maatregelen van de Bank,..., vooral via de krediet-

rantsoenering zullen leiden tot de vermindering van de krediet-
verlening en daarmede van de bestedingen. Het overbrengingsme-
chanisme waar het beleid van de Nederlandsche Bank op steunt,
is  dus het mechanisme  van de beschikbaarheid van krediet". (1)
Voorafgaande aan deze belangrijke uitspraak wordt er door de
auteurs van het onderhavige handboek op gewezen dat de bancaire
interestvoet "meer of minder vast aan het officiale promesse-
disconto is gekoppeld". (2) Deze koppeling brengt naar hun me-
ning met zich mede dat de interestvoet van bankkrediet niet

als een evenwichtsprijs kan fungeren en dat er dientengevolge
in geval van een vraagoverschot op de bancaire kredietmarkt
kredietrantsoenering dient op te treden.

Hoewel we geneigd zijn om de bovenstaande uitspraak ten aanzien
van de transmissieproblematiek in grote lijnen te onderschrij-

ven, lijkt het ons toch geboden om in dit verband enige kri-
tische kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats is het

van belang om de door ons gekozen definitie van de kredietrant-

soenering te memore:en. Bij de bespreking van deze definitie

hebben we er op gewezen dat het  mogelijk is dat de handels-

banken in geval van een restrictief monetair beleid de alloca-
tie van het krediet effectueren door de verzwaring van de niet-
interestprijsvoorwaarden. De imperfecte flexibiliteit -of zelfs

de volledige starheid- van de interestvoet van bankkrediet is
als zodanig dus geen voldoende voorwaarde voor het optreden
van de onevenwichtsrantsoenering. Duidelijk zal zijn dat deze
eerste kritische kanttekening bij de hierboven vermelde passage
uit het "Moderne Geldwezen" ook kan worden gemaakt bij het on-
evenwichtsmodel dat in hoofdstuk 3 is gepresenteerd. In dit
model spelen de niet-interestvoorwaarden geen expliciete rol.

(1) H. de Haan et. al., Het Moderne Geldwezen, deel IV, blz.140
(2) Ibid., blz. 139.
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Uiteraard kan enkel empirisch onderzoek uitsluitsel bieden ten

aanzien van het belangrijke vraagstuk van de mate van de flexi-

biliteit van de niet-interestvoorwaarden. Op basis van het em-

pirische onderzoek dat we in hoofdstuk 4 aan de orde hebben ge-

steld kan evenwel nog geen eenduidige uitspraak worden gedaan

met betrekking tot het onderhavige vraagstuk. Bij onze bespre-

king van de onderzoekingen van Hester en van Harris, bleek bij-

voorbeeld dat de eerstgenoemde auteur tot de conclusie komt dat

de banken bij de allocatie van het krediet vrijwel uitsluitend
de interestvoet hanteren, terwijl volgens de "permanent theory"

van Harris de niet-interestvoorwaarden steeds in dezelfde rich-

ting vari ren als de interestvoet.  In dit verband  is het nog

van belang om er op te wijzen dat in het recente empirische on-

derzoek, dat we hebben aangeduid als de "onevenwichtseconome-
trie" de niet-interestvoorwaarden geheel ontbreken. In de zoge-

naamde directionele methoden manifesteert de spanning op de
markt van bankkrediet zich uitsluitend in een mutatie in de

bancaire interestvoet. Het lijkt ons dan ook van belang dat

bij het verdere empirische onderzoek in het kader van de on-
evenwichtseconometrie de niet-interestvoorwaarden expliciet in

de beschouwing worden betrokken.

In de tweede plaats willen we een kanttekening maken met betrek-

king tot het relatieve belang van het kredietkostenmechanisme

in vergelijking met het mechanisme van de kredietrantsoenering.

Naar het ons voorkomt is de impliciete redenering in de boven-
staande passage  uit het "Moderne Geldwezen", dat vanwege  de
starheid van de interestvoet van bankkrediet, niet het krediet-

kosten- doch het kredietrantsoeneringsmechanisme het belangrijk-

ste overbrengingsmechanisme in de Nederlandse monetaire constel-

latie is. Deze gedachtengang is ons inziens niet geheel juist.

Bepalend voor de actualiteit van het kredietkostenmechanisme is
immers niet enkel de mate van flexibiliteit van de nominale

interestvoet, doch evenzeer van de flexibiliteit van het alge-

mene prijsniveau. De mutaties in de re le kredietkosten kunnen

immers zowel het gevolg zijn van de wijzigingen in de nominale

interestvoet als van de veranderingen die in de loop van de
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tijd optreden in de verwachte inflatiegraad. Ten aanzien van

de nominale interestvoet van bankkrediet hebben we in hoofd-

stuk 3 een imperfecte flexibiliteit verondersteld. Met betrek-

king tot de flexibiliteit van het algemene prijsniveau kan wor-

den opgemerkt dat -gegeven de in hoofdstuk 3 veronderstelde

volledige doorberekening van de lonen in de prijzen- deze

flexibiliteit niet enkel afhankelijk is van de elasticiteit

van het prijsniveau ten opzichte van de bezettingsgraad, doch

tevens van de mate waarin de nominale loonvoet reageert op de
spanningen op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat voor de inten-

siteit van de werking van het kredietkostenmachanisme niet en-

kel het functioneren van de bancaire kredietmarkt van belang
is, doch tevens de gang van zaken op de arbeidsmarkt en de goe-

derenmarkt.

De betekenis van het transmissiemechanisme van de kredietrant-

soenering in relatie tot de monetaire politiek is naar onze me-

ning vooral gelegen in het feit dat daardoor de restrictieve
monetaire politiek niet noodzakelijk ineffectief behoeft te
zijn, indien de interestelasticiteit van de particuliere beste-

dingen gering is. Met betrekking tot de interestgevoeligheid

van de vraag naar krediet ter financiering van de particuliere

bestedingen, zouden we willen verwijzen naar de volgende uit-
spraak die Zijlstra doet inzake de methode van de indirecte
kredietrestrictie: "Although this method does not lead to a
stifling of competition, there are ot er objections to it.

First it is not certain to what extent the demand for credit
will respond to an increase in interest rates. In a situation

with marked inflation and attendant inflationary expectations,

its effectiveness becomes an open question". (1) We menen in

deze uitspraak enige scepsis te bespeuren ten aanzien van de

interestgevoeligheid van de bestedingen. In hoofdstuk 1 hebben
we er op gewezen dat de werking van het kredietrantsoeneringsmecha-

nisme niet afhankelijk is van deze interestgevoeligheid. Voor

de werkzaamheid van het kredietrantsoeneringsmechanisme is veel-

(1) J. Zijlstra, Monetary Theory and Monetary Policy: A Central
Banker's View, De Economist, no 1, 1973, blz. 17
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eer de mate van belang, waarin de particuliere bestedingen wor-

den gefinancierd met bankkrediet, alsmede de mate waarin er

alternatieve financieringsmiddelen voorhanden zijn voor het

niet verkregen bankkrediet. In geval van een beperkte beschik-
baarheid van alternatieve financieringsmiddelen, kan de restric-

tieve monetaire politiek ook in geval van een geringe interest-

elasticiteit van de bestedingen, via de eventueel optredende

kredietrantsoenering toch van invloed zijn op de particuliere

bestedingen.

Bij de formulering van het dynamische monetaire onevenwichts-

model in hoofdstuk 3 werden we geconfronteerd met het feit dat
de modelmatige macro-economische analyse van de kredietrantsoe-

nering in de literatuur slechts op zeer beperkte schaal ter

hand is genomen. De bestaande studies vertonen een aantal te-

kortkomingen. Voorzover het dynamische modellen betreft, kennen
deze modellen veelal slechts een uitermate rudimentaire mone-

taire sector. Verder worden er vrijwel geen modelsimulaties
verricht, terwijl de modelformuleringen vaak uitsluitend gelden

voor het regime van de kredietrantsoenering. Deze laatstgenoem-

de karakteristiek brengt met zich mee, dat de overgang van het

regime van de kredietrantsoenering naar het kredietabsorptie-

regime wordt uitgesloten. Met de ontwikkeling van het monetaire

onevenwichtsmodel in hoofdstuk 3 hebben we gepoogd om in de zo-

juist vermelde lacunes te voorzien. Met betrekking tot de mo-

netaire sector hebben we daarom een portefeuillemodel geformu-
leerd. Het analytische startpunt  van een dergelijk model wordt
gevormd door de balansen van de financidle instellingen en het

publiek. Verder hebben we bij de modelformulering zowel een

vraag- als een aanbodoverschot op de bancaire kredietmarkt toe-
gelaten. Met behulp van een daartoe geformuleerd computerpro-

gramma was het mogelijk om de overgang van het regime van de

kredietrantsoenering naar het kredietabsorptieregime, alsmede
de tegenovergestelde wisseling van het kredietregime te simu-

leren.

In hoofdstuk 3 zijn we niet zover gegaan dat we het kredietrant-
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soeneringsmechanisme met uitsluiting van het kredietkostenme-

chanisme hebben opgenomen. Het was uiteraard ook mogelijk ge-
weest om in het onevenwichtsmodel te veronderstellen dat de

particuliere investeringen volkomen interestinelastisch zijn,

hetgeen impliceert dat het kredietrantsoeneringskanaal het

enige monetaire overbrengingsmechanisme is waarlangs de inves-

teringen worden beinvloed. Het evenwichtsmodel zou in dat ge-

val uitsluitend het kredietkostenmechanisme bevatten,
terwijl in het onevenwichtsmodel enkel het kredietrantsoene-

ringsmechanisme zou zijn opgenomen. Aangezien naar onze mening

in feite beide monetaire transmissiekanalen werkzaam zijn in
de reole sector, leek het ons het meest evenwichtig om bij de

simulatie van het onevenwichtsmodel deze beide transmissieka-

nalen in de beschouwing te betrekken. Bij de simulatie van de

gevolgen van de restrictieve monetaire impulsen, hebben we kun-

nen constateren dat de conjunctuur-beweging, zowel door de

stijging van de kredietkosten, als door de initidel optredende
kredietrantsoenering op gang wordt gebracht. Het hieruit voort-

vloeiende contractieve proces vormt op zijn beurt de oorzaak

van de overgang naar het regime van de kredietabsorptie, die
na verloop van tijd plaatsvindt. Een soortgelijk beeld kan wor-

den waargenomen bij bijvoorbeeld de expansieve bestedingsim-
pulsen. Bij de simulatie van de gevolgen van de expansieve mo-

netaire impulsen, bleek dat van het initi&le aanbodoverschot

op de bancaire kredietmarkt enkel via de hierdoor geinduceerde

daling van de interestvoet van bankkrediet een expansief effect
op de economie uitgaat. Deze expansieve ontwikkeling bewerk-

stelligt na verloop van tijd een wisseling van het kredietre-

gime in de richting van de kredietrantsoenering.

Tot slot van deze studie geven we nog een aantal suggesties

voor de verdere uitbouw dan wel amendering van het door ons

gepresenteerde monetaire onevenwichtsmodel. In de eerste plaats

kan het monetaire sub-model vanzelfsprekend aan diverse alter-

natieve modelformuleringen van de reole sector worden gekoppeld,

waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het jaargangenmodel.
In de tweede plaats kan er binnen het monetaire sub-model een
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desaggregatie worden doorgevoerd van de huishouding "publiek"

in afzonderlijke gezins- en bedrijfshuishoudingen. Door een

dergelijke opsplitsing kunnen de financidle stromen tussen de

beide afzonderlijke huishoudingen enerzijds en de financidle

instellingen anderzijds, als ook de financiile stromen tussen
de gezinnen de bedrijven, beter worden beschreven. In de derde

plaats kan ook het contingenteringsstelsel inzake het beroep

van de handelsbanken op de Centrale Bank in het onevenwichts-

model worden geincorporeerd. In het model van hoofdstuk 3 wordt

verondersteld dat de handelsbanken tegen de officiole disconto-

voet een onbeperkt beroep kunnen doen op de Centrale Bank. De-

ze veronderstelling is niet in overeenstemming met de Nederland-
se realiteit, omdat de Nederlandsche Bank door middel van het

contingenteringsinstrument het beroep van de banken kan maxi-
meren. Indien er sprake is van absolute contingenten kan er

rantsoenering van het Centrale-Bank-krediet optreden, waarvan

de implicaties voor de kredietrantsoenering door de banken ten

opzichte van de monetaire sector kunnen worden nagegaan. (1)

Indien de banken de contingenten op straffe van een hogere in-

terestvoet kunnen overschrijden krijgt de discontovoet een ge-

deeltelijk endogeen karakter, hetgeen betekent dat er ook in

dit geval repercussies kunnen optreden voor de kredietrantsoe-

nering ten opzichte van de particuliere sector. In de vierde

plaats is het voor de analyse van de kredietrantsoenering van

belang, dat het onevenwichtsmodel wordt uitgebouwd door reke-

ning te houden met de economische betrekkingen met het buiten-

land. Hierbij dient dan vooral de externe invloed op de binnen-

landse interestontwikkeling in het algemeen en op de bancaire

interestvoet in het bijzonder aan de orde te komen.

(1) Zie in dit verband ook H.J.W. Bosman, art. cit., blz. 356-
357.



- 356 -

APPENDIX HOOFDSTUK 2

1. Re Zatie (24)

We kunnen (24) toelichten aan de hand van relatie (23), die
luidde:

3 E(P.)

3B. 1   (rbi-Pk) - Rbifi.(RbiBis) = 0'1

-k .
a) Indien rbi < r  is de marginale winst negatief bij elke po-

sitieve kredietomvang, zodat het voor de bank rationeel is

om in het geheel geen krediet te verlenen: Bis = 0 voor
-k

rbi<r .

b) Indien rbi = rk is de marginale winst enkel nihil als

F. (R .B. ) = 0, ofwel als R .B. = R  B.
-k

1  01 lS 131 lS is i ki: 0 1 Bis i Ki

voor ri = rk.

c) Indien RbiBis  1  Ki,   is de marginale winst negatief, omdat

Crbi-rk) - Ri = - Rk < 0. Daarom dienen alle combinaties van

rbi en Bis te voldoen aan de voorwaarde RbiBis 1 Ki

d) Aangezien volgens (24)c) geldt dat B. < geldt
Ki

lS -
(1+rbi) '

voor een gegeven en constante waarde van K. tevens dat1

lim B. = lim = 0.
Ki

lS (1+rbi 

rbi+- rbi +°'

2d r
2. ReZatie (31): 2  |E(Pi) = constant

bi  -
dB.

1S

Volgens relatie (31) geldt dat:



r Tq 1
1 Xel

zl(Id)=ej
 (Tsjqa) I&Tqa - (*2-rqI)}{(TajqH)T. -I} + (ISTqH)I;(ISTqH)*H

 Sp
= rjuerjsuoo = (Td) EI   Tq

1 zp

T  Tq
. (.FEI.Fc ) TJ (ISIgH)  -  { (IST |H) T&-I }

Se. Xe

(rd)=e

(Tsjqa) TaTqH - (* 1) =
1-tq        Ise

(T )Se

ise(IgIC'H) TJ  TqH  -  =
C -  d) EIze

Tqxe
{ (TECIgH) Ta-I } TH = CIST<IH) TaITH - TH =

(Ta)Ze

f  Tq 1
I Xel

zl<Ti)Hej                                    Tap
- = Juegsu00 =(Td)3|

Ts Tqxe    Tee     Ese     Tgae                         z
-        1 T qi   p

(Ti)Ze (Ti)ae (- d) WI e (Id)He-2  -

7Bpoz

Tq
ie

,              {(THIC|H) ja-I}Te     _  _  C g)3e  -  =  luelsuoo  =  (T )3 __IRE
(TEITqH) TajqH - C 1-Tqir) *Ece

.

.Ip
I Tq

34-

(Td) Ele

- LSE -



- 358 -

3E (iii)
iik(RbiBi) fi(RbiBi) + {1-Fi (Rbi.Bi)   aB.

1=

PE(pi)12
13 r    I
l bi j

aE (Pi)   >                           <Indien we bedenken dat = 0   voor B. = B. , kunnen we
3 Bi    <           1>  l S

concluderen dat elke iso-winstcurve in, en links van de B. -1S

curve convex is, omdat in dit gebied geldt dat

2
d bi  -

2   E(Pi) = constant > 0.  Ter rechterzijde van de B. -curve
dBi

1S

DE(Pi)
geldt dat < 0. Rechts van de B. -curve beschouwen we en-

3 Bi                         l S
kel het gebied, waarvoor geldt dat R iBi L Ki (zie figuur 2.6)
In het op elke iso-winstcurve meest rechts gelegen punt, geldt

dus dat RbiBi = Ki, hetgeen betekent dat {1-Fi(RbiBi)} = 0,
2d r

zodat
2 b i  I E (P i) = constant > 0. Indien we ons op een iso-

dBi K.
winstcurve bewegen  van  het  punt  Bi  =  B.     naar  het  punt  B. =  -1-,lS 1   R i

DE(Pi)kunnen we stellen dat steeds negatiever wordt, terwijl
3Bi

{l-Fi(RbiBi)} steeds kleiner wordt. Zonder een specificatie van

de dichtheidsfunctie f. (.), kan er dus geen uitspraak worden1
2d r
bi

gedaan omtrent het teken van   2  IE(*i) = constant  voor

B. <  B. <  Ki                               dai
lS 1     i

3. Re Zatie (33a)

dE (F) - dE (Pl) dE(P )
|B =B +

b   182=8
dr dr 1 1d dr          2sbb
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-k %Bld
E(fl)'Bl=Bld = (rb-r )Bld - f F (x)dx11

k
1

dE(Pl) dB dB
ld -k ld

drb   'Bl=Bld
= (Bld+rb dr  ){1-Fl(RbBld)}-{r +Fl(RbBld)3 drb

E  (P 2)    1 8 2=B 2 s      = fl b
x f (x)dx

82s
22  2

2

dE( 2)

3 rb     'B2=B2s
= B2d{1-F2 (Rb82s   

dus:

dE(P) ld -k ld
dB                                dB

drb    =0 =  (Bld+ bdrb) {l-Fl. (RbBld}-{r +Fl ( bBld)    drb

+ B2d{l-F2(RbB2 s)3'

4. Relatie (55)

Indien wordt verondersteld dat r  > 0, geldt op basis van (49c)

n*n dB
iddat:

iil Bi  + iil  Xi drb   = ° '

Totale differentiatie van deze uitdrukking levert op:

n «            2n  dBid dli n d B dr*

I   --:ZIE +  'L   ZE-- -7lE +   E    Xi     2id -b  = 0,i=1 dr 1=1 b  dr i=1 dr dr-b

dliofwel, daar Ai = -22 =0  voor i>h
dr

n dB* h  dBid dxi    h d B dr
2*

1. id   b
(I)       E     -;32  +     r      dr -=]E 2 -ZIE+  I X. - 0.

i=1 dr i=1   b dr i=l  1- drb   dr

Totale differentiatie van (49a) levert op:
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dA. dr*      dB;
(I I)          --71i=   -- +   ai   -=IE   - 1 i<h

dr dr dr

en *           *
dB. dr

(I I I)        --7-f   =     (1    -   --4)   i > h.
dr dr   i

Totale differentiatie van (49d) levert op:

dB    dB   dr id   b
(IV)         ---k        dr -=IE i 1 h.

dr bdr

Substitutie van (II) ,  (III) en (IV)  in (I) en van (IV)  in  (II)
resulteert in:

h d»id -  E   1dr dr
b i=1 b    i=h+1 ai

(v)               --72   = .(1)
dr .   h                        B               dB                                                      n

'I   {Ai d22id + dr d(2+a  t fi) } -  I     ·1-1  <Oi dr i=h+1 ailCi=1 drb

Op basis van (V) kan worden geconcludeerd dat

*
dB.

I>   7   0   v·or    lit..   tl         1.1.   =:' 1

, hetgeen conform het

eerste onderdeel van  (55) a) respectievelijk  (55)b)  is.

*
dB:                                                      dr

Volgens (IV) geldt dat -r*    0    i  < h   voor -s  8 0, hetgeen
dr dr

conform het tweede onderdeel  van   (55) a) respectievelijk   (55) b)   is.

(1) Zie  voor het bewijs dat noemer  van (V) negatief  is,
A. Cukierman, art. cit., blz. 172.
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Substitutie van (V) in (III) levert op:

2

h              d  Bid     dBid   ( 1+a.   dB
I      {A;        2            drb              1  JE--) }

id

dBi i=l - drb                  b
(VI)

- IE  =           h             d28           dBl'             dB.

< 0 i>h.

d"     ailill {'i dr id + 34(2+ai die) } - iL,1 t}
Een stijging van rk leidt dus volgens (VI) tot een afname van

de kredietverlening aan de gerantsoeneerde kredietnemers, het-

geen conform het eerste onderdeel van (55)c) is.

Sommatie van (IV) en (VI) levert, na substitutie van (V) in

(IV), op:

*    h dB dr* n   dB*
dB id   b

(VII)     -1   =       s       dr-   -ZIE   +        I              --4dr    i=1   b dr i=h+1 dr

2h    dB. 2 n  1 fh d B dB   21
id

 El  de)    +  Ci h+1  El-) liil  { Ai  dr id  +  ai  (3EIF)   1= -<0

It   {Ai d22id + dBid (2+a  dBid) _  E     1-   . 0
li= 1 dr       b         bdr i dr i=h+1 aij

b

-k
Een stijging van r  heeft volgens (VII) dus tot gevolg dat de
totale kredietverlening zal verminderen, hetgeen conform het

tweede onderdeel van (55)c) is.

Substitutie van (IV) en (V) in (II) levert op:

dli

(V I I I) dr7E    =

hd28.d . dBid     dB
dB h dB.     n

 -ii,l Ai d„2  1 drb--(1+ai-·*)}+ ai-d (iild  - i£h+1 .1)13 0b

f h       d2Bid   dBid(2+a  dBid) _  E     1_   .0I  {Xi 2 dr i drli=l   drb     b      b    i=h+1 aiJ
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In  1De   teller   van    (VIII) is positief, indien
 ish.1   21>1,11   321

d Ai             drWe kunnen dus concluderen  dat .--2  < 0, indien  -   <  0.dr

 
n                          dr*

Ook indien 1 I
 -1 91   t     3:id-1,    zodat  -4   ,   0,   is   het  moge-

Ii=h+1 il i=1 b dr

dli -klijk dat --k < 0· Een stijging van r  zal dus kredietnemer i,
dr

waarvoor initi el geldt dat Bid(rb) - Bis(rb) = 0 an Xi = 0,
met een situatie van kredietrantsoenering confronteren, indien

dA.

-r    <   0.   Elke   initidel ger antsoeneerde kredietnemer   zal   deze
dr

-k
status behouden, omdat een oneindig kleine stijging van r ,

slechts een oneindig kleine mutatie in de ongelijkheid

{Bi - Bi(rb)} <0  i>h teweeg brengt. De bovenstaande con-

clusies op basis van (VIII) zijn conform (55)d).

4. Re Zatie (56) (1)

Totale differentiatie van (49() levert voor r  > 0 op:

n dB* h  dB   dx. h d28   dr*
(I) I 1+  E    id    1+  I  X. id   b

dr     -         1   2
i=1 dBd   i=1   b   dBd i=1 drb   dBd

Totale differentiatie van (49 a) levert op:

dA, drb dB:
(II)- = - +a. 1

i < h,

dBd   dBd    1- dBd

(1) Het betreft hier een toelichting op de uitspraken die op
basis van (56) worden gedaan.



- 363 -

dB* dr*
(III)    1 =, - 1__b i>h

dBd     ai dBd

Totale differentiatie van (49d) levert op:

dBI   dBid drb
(IV)            -----   =   dr

- +1 i < h.
dB b  dBdd

Substitutie van (II), (III) en (IV) in (I) en van (IV) in (II)
resulteert in:

h     dB
id

dr;             - Ch + ill ai EFb--) < 0(V)    - = > 0.

dgd     h   d 2Bid drid -id)}- I -1 < 0
dB dB n    1 

I {1. + ----(2+ai dr i=h+1 aiji=1 1  dr      b          b

Een stijging van de autonome vraag naar krediet zal r  dus doen
stijgen.

Substitutie van (V) in (III) levert op:

h     dB
Ch +   r   aid)>0dB* i dr

(VI)-1 = i=1      b >Oi>h.
2

dBd     ail.t {Ai d  id + ;:id-(2+ai >) }-        1-} , 0
fl=l dr        b         b     i=h+1 aij

b

Een stijging van de autonome kredietvraag leidt dus tot een

toename van de kredietverlening  aan de gerantsoeneerde krediet-
nemers.

Sommatie van (IV) en (VI) levert, na substitutie van (V) in (IV),

OP:

ty„)« -  t  EL 31:1 .       4 -id   b

dBd   i=1 drb  dBd   i=h+1 dr
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h dB   n     h  dB
- ( E  -id -  I   ) (h +  I  ai ZE·id-)i=1 drb i=1 1 i=1      b

2                                                         ·c h d B dB dB
1 E {A id   +        id   (2+a     _id) }   _   1 1

i + dr i dr -1 < 0
Ii=l dr        b          b      i=h+1 ailb

Op basis van (VII) kan worden geconcludeerd dat:

dB* dB. |
-   0 voor

  :          1 -1, 1   t     -id         0
dl

<

i=h+1  i   i=1 arbd

Een stijging van de autonome kredietvraag resulteert dus niet
in een eenduidige mutatie  in de kredietomvang.

Substitutie van (IV) en (V) in (II) levert op:

dA.
(VIII)   1 =

dBd

2h    d B. dB dB h dB dB
E {Xi    d +   id(2+a   id) }-(h+ta -id)(1+--id)-      1

i=1 dr       b         b      i=l     b       b  i=h+lai
dr i dr i dr dr

b
2 & 0.

c h d B dB dB                    <
i

E {X id + _ 31(2+a  _id)  _ E
11

li=1 dr         b         b     i=h+1  ij
i 2 dr i dr r' < O

b

De conclusies, die op basis van (VIII) kunnen worden gedaan,
zijn analoog aan de uitspraken die bij relatie (55) punt (VIII)
zijn gegeven.



- 365 -

APPENDIX HOOFDSTUK 3

3.1. De transformatie van absolute in relatieve grootheden

De variabele x geeft de relatieve afwijking weer van de feite-

lijke absolute waarde, xf' ten opzichte van de absolute waarde

op het pad van de gelijkmatige groei, xe' en wordt dus gedefi-
niderd als:

-      -

Xf - Xe
X= -

Xe

Aangetoond kan worden dat in de omgeving van xe het eerste ver-

schil A x=x- x-1, bij benadering gelijk is aan de extra

groeivoet (xf - xe)' met andere woorden

tx. xf - xe'

- - -      -

X  - X- xe - xe-1waarbij xf =f_  f-1  en xe = .  (1)

Xf-1 xe-1

Opgemerkt zij dat we hierna voor de constante netto groeivoet,

xe, het symbool gn zullen gebruiken.

-- -- -          -                             -

xf-xf-1 xe-xe-1   xf     xe     xe(1+X)     xe
(1) xf - xe =   -

x        x      xf-1   xf-1 e-1 e-1 Xe-1(1+x-1) xe-1

= xe_ < (1+x)  -1) = xe- (x-x-1) = (1+xe)  (X-X- )
xe-1 (1+x-1) xe-1 (1+x-1) (1+x-1 

Z (x - x-1) '
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Op basis van de bovenstaande benadering geldt dat:

E (xf-xe) =E a x= (x-x-1) + ··· + (x-n+1-x-n) =x- x-n'

waarbij dient te worden bedacht dat in de uitgangssituatie geldt-          -

dat xf(0) = xeCO)' hetgeen impliceert dat x-  = 0. De gecumu-

leerde extra groeivoeten zijn dus gelijk aan de relatieve af-

wijking van de trend. (1)

Voor een aantal grootheden, te weten alle interestvoeten,   het
verplichte kaspercentage, de beide belastingpercentages en de

bezettingsgraad -kortom de grootheden die zelf een percentage
-     -

Xf - Xebetreffen- wordt niet de definitie x= - , doch de defi-
Xe

-       -

nietie x = xf - xe gehanteerd; deze grootheden luiden dus niet,
zoals de overige variabelen in procenten, doch in procentpunten.

Verder wijzen we er nog op dat ten aanzien van de autonome con-

sumptie, de autonome investeringen en de autonome component van

de nominale loonvoet -waarvan de waarden op het pad van de ge-
lijkmatige groei nihil zijn- geldt dat

-            -               -

cf       if        Elf
c= ·.,i=.  en p£ =. . Tenslotte zij nog vermeld dat op
-   c        i     -    ptee e

het pad van de gelijkmatige groei de waarde van alle interest-

voeten, het algemene prijspeil en de nominale loonvoet constant
worden verondersteld.

3.1.1. De monetaire sector

In deze sub-paragraaf geven we een toelichting op de transfor-

matie van de vergelijkingen van de monetaire sector, die luiden

(1) Zie voor een illustratief cijfervoorbeeld, W. van den
Goorbergh, op. cit., blz. 33.
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in termen van absolute grootheden in vergelijkingen die luiden

in termen van relatieve grootheden.

- - - - -       - - - - - - - -

(1 ') mdf = (-aml rbf-arn2 rsif-am3 rkf+am4 rcf+amv)Vf+amy  f '

Gemakshalve schrijven we deze vergelijking in de volgende ver-
korte vorm:

4

(1') Adf = Cill  m, i rj,f+amv) Vf+amy Yf

4 -                                   -                                   -                   -                          -

mde = (,1  am, i rj,e+amv) ve+amy ye' i = 1,. ..,4
1-1

j =b, sl, k, c.

4 - -                                    -                                   -                  -                           -

--
(I a +a ) V +a   v

mdf-mde i=l  m,i rj,f  mv   f  my "f

md
=

-      =

mde mde

4 -      - - -    -

(E a r. +a ) v +a   v
i=1  m, i  J,e

mv f my  f

mde

4 -                                                                            -                  -                          -

(I a r. +amv) vf+amy yf
i=1  m,i  J,e+

mde

4

Ciil am, i rj,e+amy ve+amy ye

mde

4 --- --

(I  -0·r.  +a  )v  (v.-ve) Ye -  C f-Ye v 4. i.l  m,1  ],e  mv   e   rf                                                                               -

-   .El am,i
rj+ 4  amy   -

mde
1- mde fe   mde      Ye
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-                -

v 4- ya - Y   --f-  E   a   .r. +  (1- *rw  a   )  v + re- a    y=
mde 1-

mde mde
'-1  m, 1 J my my

Ve (1 +v)       4 - y- - ya  -
--- E a . r.   +   (1-  A- a )v + --  a   y=

i=l  m, 1 ] my my
mde mde mde

4

aml rb-am2 rs £-am3 rk+am4 rc+amv V+amy Y+v iil  am,i rj '

Na verwaarlozing van de tweede-orde-effecten resulteert:

(1) md = -aml rb-am2 rs£-am3 rk +am4 rc+amv v+amy Y·

Op dezelfde wijze als hierboven ten aanzien van vergelijking

(1) is geschied, kunnen de vergelijkingen (2), (3), (8), (9) en
(10) worden afgeleid.

-     -

(4') kdf = vf + bdf + Adf - sl f
-        -      -

kde = ve + bde - mde - st e

-        - - -

6  - kdf - kde - ve
 de bd - mde md - sf e s'S ...d - - -;- V+

k       k       k                  kde de de     kde      de

-           -

v     b       m       st=
P

(4)       kd   =   -e  v   +  re   bd   -   .e   md   -   =-  s z     .k k k ke e e e

De vergelijkingen (6), (7) en (14) kunnen op dezelfde wijze

worden afgeleid als vergelijking (4).

- --

(5') rrf = Ff msf

- --

rre = Ue mse
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- - -- -- -- --

rr - rr
f               e   =   p f   ms f   -   M e   ms f       11 e   msf--   11 e   Inse   =rr = -

rr rr rr
Ue Insee                               e                            e

-                   -

m            mse(1+ms)           1           1sf
- 2 + ms

=
1-i +m  = =- 2 + m s+ -=- m  11-           S U ue  S -rre rr                                           ee

Na verwaarlozing van het tweede-orde-effect resulteert:

(5)    r   =       2   +   ms     

-r CB - CB
(11') Hsf  = Rf - S*df - SKdf

- -

H         =  R    -  E  CB  -  4<CBse e -tde -de

SL S-KCB
-CB

H   -H     R de de
sf    se = ve-- R - 7   SLCB - -Z  SK BHS =     -                     -dH H H- H -

se se se se

Verder geldt dat:

- -  - -    - -    - -    - -  - -    -

R= rfpf-repe = rfpf - r-esf + rePf-rePe = Pf r+p= (1+p) r +p
rePe rePe rePe repe     Pe

=r+p+ rp.

Na verwaarlozing van het tweede-orde-effect resulteert: R=r+p.

Op dezelfde wijze kan worden afgeleid dat: Hs = hs + P. Indien

we deze beide uitdrukkingen substitueren in de bovenstaande

relatie voor H , resulteert:S

-

 ,CB
- CB

r                            sk

hs+P==re r+ 5.- p - =:de SLS» - --de
SKddBB

.

h h h- hsese se se
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CB - CB
(st CB    +    skCB)r si sk

(1 1)   hs   =   .e  r   -   -   e-  SL B   -   .re     SK B   +           e                e-        P.
he     he

-

he   -          he

(12') SL = SL + SL - SLsf sf-1 se se-1

- - .           -           -

SL -SL SL SL -SL SL
sf   se = se-1 sf-1 se-1 =   se-1

SLs =     -        -            -          -      SLs-1=(1+SLe)SLE-1SL SL SL SLse se se-1 se

Indien we het tweede-orde-effect verwaarlozen resulteert
SL = SL

S     S-1' ofwel
:

ASLs = O

Daar bij benadering geldt dat SLs = sEs + P, kunnen we dus con-
cluderen dat:

Aszs = - Ap, ofwel I a s i  = -I a p, zodat st  = -p.S                            S

(12) sts = -P.

Vergelijking (13) kan op dezelfde wijze als vergelijking (12)
worden afgeleid.

(15') SL = SLP  + SLCBdf df df

SLde = S-LS„ + S-L  

-            -                                 8: CB
SL - SL    S-LP       *'de

SL  =  df de =  - de SLP + --- SL
CB

d SL SL d   S-L   -d  .de de de

Daar bij benadering geldt dat SLd = sid + p en SL  = sl  + p,
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geldt dat:

si P                     sl P                 -  CB
=  -de   s£ P + de de CBs£

sEd +P   -      d    -P+-    SLd  .S 9- St slde -de de

P CB CB
SE St Ste    CB     e(15) sEd = -e s£  + -SLd  - -P'S£ ste

S£e e

Vergelijking (16) kan op dezelfde manier worden afgeleid als

vergelijking (15).

De afleiding van de vergelijkingen (17) tot en met (22) behoeft

geen nadere toelichting.

3.1.2. De re6le sector

Vergelijking (23) kan op een analoge wijze worden afgeleid als

vergelijking (4).

-          -

(24') ytbf = yff - t£f
-         -       -

-tYfbe - Yfe -  Ee

-      -

Ygbf-Ytbe y te tte yte Tieyze

Y b=    -      =-    Yt - -    tf =  -   -  -    Y£
- . - t f

YEbe   tbe Y £be (Yte-tleYZe) (Yle-TieYge 

1             rte(24)  yib =   -   Yf -   -   t£ .
(1-Tle  (1-Tte 

Vergelijking (25) kan op dezelfde wijze worden afgeleid als

vergeli jking   (24) .
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--

(26')  Ylf  =  £fwf
-  --

Y       -  9-wte e e

Hiervoor hebben we afgeleid dat bij benadering geldt dat R=r+
Op een analoge wijze kan ten aanzien van (26') worden aange-

toond dat geldt:

(26)  y£  = £ +w.

Het verschil tussen (26') en (27') is gelegen in het feit dat
(27') niet het product, doch het quotidnt van twee absolute va-

riabelen betreft. Op eenzelfde wijze als ten aanzien van (26')

dient te geschieden, kunnen we aantonen dat bij benadering geldt:

(27) w =p  - P.
£

Vergelijking (28) kan op dezelfde wijze worden afgeleid als

vergelijking (27).

-       -

(29') Yrf = Yf - Ylf
-       -

Yre = Ye - Yze

Y£e
- - =-

Yrf-Yre    e      Y                    y                 AEe        1         e       1        e
yr

= ==-Y-=-Y- - Y - y= Y-     Y-                                                             2
        y       y          y        yte    (1-xe)   (1-Xe) Zre re re 1- -Se   1--

YYe e

(29) Yr
= Y-    Y1          Xe

£

(1-le) (1-le)

Vergelijking (30) kan op dezelfde wijze worden afgeleid als

vergelijking (27), zodat

(30) -sb =Y- Y'·
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- -

(31') kf = kf-1 + if-1 - 6kf-1
-      -

k =k +i - 6ke e-1 e-1 e-1

-                             - - -                -

k -k k           ik=  f  e    5-1 k   +  5-li, -6,3.l k   =
ke     k         k         k

-1 -1 -1
e                                  e                                   e

-

i                                                i
1             1             6           (1-6)        1     e.k + -e i k . =     ]c-1         -1      -   (1+gn) -1+(1+gn)  1-1.

(1+ke  (1+ie) ke (1+ke)

-     -

Ak     i                   ie   ie-1e     e-1
Daar 9n = - = --- -6, geldt dat -- = --- =9 n +6=9 b

k     k                  ke  ke-1e-1 e-1

zodat we voor k kunnen schrijven:

k= (1+gn-gb  k-1 +   gb i = k   +   9b   (i   - k-1)·-1 -1
(1+gn  (1+gn  -1   (1+gn 

(31) k = k-1 +
(i-1 - k-1)'

gb

(1+gn 

- - -

(32') t =t +t
f Ef rf

-      -

t  =t   +te ze re

-- -     - - ---

t = tf-te = t        tre      tte Yze
ye tre Yre Ye.te t£ + .-   tr =-   -   =-- tg + r-- T---  t  =

t       t         t                   t
e      e        e       Yte Ye e  re Ye  te

T X Tre (1-Ae)£   e t  +    _        t1                        r

Te
Te

-

T A Tre (1-le)(32) t=  Etet +
tr£-

T                   Te e
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De afleiding van (33) behoeft geen nadere toelichting.

r
(34') I = (- sb rbf-1 + E )Y

f yrb rbf-1

- r
Ie = C- Eb rbe-1 + Eyrb  Yrbe-1 = Yrbe-1 '

-r   -    6P-1
waarbij rb = rb -  -   •

P-2

--

If-Ie   (-Eb rbf-1 + Eyrb) Yrbf-1   (-Eb rbe-1 + eyrb) Yrbf-1

I                        I                                      I
e                                                          e                                                                                              e

+ (-Eb -r e-1 +  yrb)  rbf-1 - (-eb r- e-1 + gyrb) Yrbe-1

Ie

-r                         -                 -
Yrbf-1     r   , (Eb rbe-1+Eyrb Yrbe-1 Yrbf-1-Yrbe-1

Eb rb-1 7                            -
I                                 I
e                       e                Yrbe-1

Yrbf-1 Yrbe-1(1+Yrb-1)
-    Eb rb-1 + Yrb-1 = -       -         Eb rb-1 + Yrb-1
I                                           Ie e

Verder geldt dat:

-r    -     APf
rbf =rbf - -

Pf-1

-      -r
rbe = rbe



- 375 -

-                 -

r -r -r    -     -     APf          Pf
rb = rbf - rbe = rbf - rbe - -    = rb - -- - rb - AP· (1)

Pf-1 Pf-1

Daar tevens geldt dat I=i+p e n Yrb-1 = yrb-1 + P-1, kunnen
we voor laatstgenoemde uitdrukking voor I ook schrijven:

i+P- -E b (rb-1 - AP-1) + yrb-1 + P-1, ofwel

(34)i = - sb (rb-1 - AP-1) +  rb-1 - AP + i.

De afleiding van (35) behoeft geen nadere toelichting. De af-

leiding van vergelijking (36) en (37) verloopt op dezelfde wij-

ze als ten aanzien van vergelijking (5) is geschied. Verder be-

hoeft de afleiding van (38) geen nadere toelichting, terwijl

de afleiding van (39) analoog is aan de afleiding van (27).

--   -

APtf E -Ee
(40') . =8 8( -f )   + h  EL

£Pzf-1          e           Pf-1

APie  = 0

Pge-1

en 3f  -. Ap, kunnen we stellen
£f

Aangezien geldt dat . - Api
Pzf-1 Pf-1

-                            -                                                    - - -     -

Pf-Pe Pf-1-Pe-1
= APf  = SL Sf-1  , zo,lotA p= -    -    -

Pe Pe-1 Pe-1 Pf-1 Pe-1

apf    Pe-1        1   Ap z (1-p) Ap = Ap - pAp z Ap.;-  = --- Ap =

Pf-1 Pf-1 (1+P)
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dat Api =B A £ +9 1 A P+ 85£ ' ofwel

I A p£ =B E& £ +9 1£ Ap£ , zodat

(40) p g=B£ +h P+5.

Vergelijking (4la) kan op dezelfde wijze als vergelijking (40)

worden afgeleid, terwijl vergelijking (4 lb) thans geen nadere
toelichting meer behoeft; hetzelfde geldt ten aanzien van ver-

gelijking (42).

3.2. De afleiding van de netto groeivoet

Op basis van (31') geldt dat:
-

Ak     i
gn = .-e  = Ze--1-6, zodat
kke-1 e-1

-     -          -

Se-1 + te-1 - ge-1 Coe + Te) Ye-1 - 9e-1
gn = -6=           -           -,ofwel

k                            ke-1 e-1

6   + T )  - gee e
Ye

K
- 6 =gb - 6,

waarbij

«  - se = Irbe = yEe - SEe tre = (1-xe) (1-;re) ene
Ye    e      e    Ye  Yre

-       - - -    -

;  =5= Ste tle +  re tre =A  i   + (1-A ) i  .e                               e ze e   re
 e   Ye Yze Ye   re
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3.3. De balansen en de staat van middelen en bestedingen

Volgens vergelijking (14 ') geldt:

-    - -     - - -     -     -

Ave = ake + A (sEe+ske)  = ake + ge - te = Ake + se - ie'

-

Aangezien volgens de accumulatiefunctie geldt dat i  = Ak +6 k .e+1    e'
krijgen we voor Av :e

- -- __G

Ave = Ake e e+1     e     e    K e e+1+S - Ak - 6k  = Ak  + -e k  - Ak - Ske=

Op basis van deze uitdrukking kunnen we schrijven:

Yn g n-0- - -v = k  + -e k  -g  k  -6 k  =
(1+gn)  e   (1+gn)

e K e n e  e

U

{     9n       -  gn  +   (-   -6) }    e ' zodat
(1+gn 

-

ke 1
-- -                       , terwijl
ve   (1+gn)  ae

gn   <K - 6) - gn

(1+gn    ---

(ste+ske)       k      g    (-P - 6) - (1+gn)e n= 1  -  .:z-- --

v           ve   (1+gn)  aee
gn   (-2 - 6) - gn

Bij de bepaling van de uitgangsituatie op het pad van de ge-

lijkmatige groei gaan we uit van de volgende parameters en

initidle verhoudingen:
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a  = 0,21 K    1           6  - 0,15e

go                                                                                  -          -            -
-   =  0,3 1                      X    = 0,7 0 Te = Tze = Tre = 0,30 .e
Ye

Op basis van het bovenstaande resulteert een netto groeivoet

ter grootte van:

gn = 0,05 (5%).

We bepalen het nationale inkomen in de uitgangssituatie op een

omvang van:

Ye(0) = 100.

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat de uitgangssituatie
-      -

zodanig is geconstrueerd dat geldt: ie = yrbe-1 '

Staat van middelen en bestedingen

-                                              -

Beschikbare looninkomen: y (0)=49 Consumptie: Ce (0) = 49£e

Beschikbare winstinkomen:yrbe(0=21 Netto-investeringen:ine(0)=  5
Belasting looninkomen: t  (0)=21 Afschrijvingen: 6ke(0)= 15£e

Belasting winstinkomen:  t  (0)= 9 Overheirishestedingen: ge(0)= 31re
-

-                                              -

Bruto nationale inkomen:  y    (0) =100 Bruto nationale xe (0)=100bestedingen ===--

Aangezien   = 1, geldt dat k (0) = 100, zodat:

1 05 0 21
v (0) = 100 {--'   (-'   - 0,15) - 0,05} = 121 en s  (0)+sk (0)=21.0,05 1 te

Rekening houdend met deze waarden, gaan we uit van de volgende

initiole balansen:
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1. Publiek

-                                               -

Giraal geld: me (0)= 30 Bankkrediet: be(0) = 17

Staatsobligaties: s £S     (0) =       8
Vermogen: ve(0) =121

Kapitaalgoederen: ke   (0)=100
-

138 138
=== ===

2. Handelsbanken

Verplichte reserves: rr (0)=  6 Girale deposito's: m (0) = 30
e e

-                                                -

Overschotreserves: re  (0)=  1 Krediet Centrale : h (0) =  2Bank

Schatkistpapier: skb (0)=  8

Krediet publiek: be    (0) =    1 7

32                             32
=== ===

3. Centrale Bank

Krediet handelsban]en: h (0)= 2 Tegoed handels-: re<0) =  7e                             banken

Staatsobligaties: s*ee (0)= 2
CB

Schatkistpapier: ACB (0) =      3e
-

7                                         7
=== ===

Opgemerkt zij nog dat het verplichte kaspercentage op het ge-

lijkmatige groeipad bedraagt ue = 20%, terwijl de structurele
-            -

waarden van de interestvoeten zijn: rke = 12% r = 11%ste

rske = 10% r = 12% r = 2% r = 8%.be ce cbe
-            -

Volledigheidshalve wijzen we er nog op dat de structurele pro-

ductie capaciteit y  betrekking heeft op de normale productie-
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capaciteit op het pad van de gelijkmatige groei. Ten aanzien

-Y
van de normale bezettingsgraad geldt dus dat s = re =  1.  Aan-be

Y e
gezien de maximale bezettingsgraad groter is dan de normale be-
zettingsgraad,  is het mogelijk dat  sb  =  (sbf  -  sbe)     0'

3.4. Afleiding eindvergelijking

In de laatste paragraaf van deze appendix zullen we de eindver-

gelijking voor het nationale inkomen, y, voor de beide krediet-

regimes afleiden. We maken hierbij gebruik van de vertragings-

operator L, die als volgt wordt gedefinieerd: x-1 = Lx. De eer-

ste stap bij de afleiding van de eindvergelijking bestaat in

de reductie van het onevenwichtsmodel tot 9 vergelijkingen. Bij

deze reductie zal gebruik worden gemaakt van de in paragraaf
3.4 afgeleide geldaanbodrelatie:

- CB sl CBb         (sk   +st      ) e e,CB_17„ 13  2 CBms--eb-  e- e pi-- .'1'd -30-TOP-30-SLd '
m me           e           me -

Hieronder hebben we de onderhavige 9 vergelijkingen weergegeven,

waarbij achter de aanduiding van elke vergelijking, de verge-

lijkingen van het onevenwichtsmodel staan vermeld met behulp
waarvan de desbetreffende "reductie-vergelijking" kan worden
afgeleid.

(1)  Evenwicht ge Zdmarkt:  (1 OE),  (12)  t/m (14) ,  (17) en (ms-re]atie)
80    1069               17-1 rk - 0,5rst - 0,2rb + 0,2y + TIrk + 363--P - 0'2Lbd - (300'2L)b

= 1-   LdCB

(2) Evenwicht markt staataobZ€gaties: (2 OE), (12) t/m (15)en(18)

20     926-0,4rk + 1,6rst - O,08rb + 0,6y + IT-k + rII- P - 0'08Lbd+0'08Lb=

-0,2 SLd
CB
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(3) Evenwieht markt schatkistpapier: (8 OE), (13), (16), (21)
en (m -relatie).

S

- T "b + T rsk + (18 - 334 L) P +  Lbs + T  Lb =
16    + _4   -   BL SLCB _ _3 SKCBTi cb 1 1   P       TEJ -d 11 __d

(4) Vraag bankkrediet: (3)

1 r b-l y+1 b d= 0.

(5) Aanbod bankkred€et: (9 OE) en (ms-relatie).

-1 rb + 0,4rsk + 3 Lp +l b s- 37Lb = -0,5rcb -1 0 + T L SLdB

(6) Interestvoet bankkrediet: (34 OE)

(1-L)rb - 0,2 Lbd + 0,2 Lbs = O

(7) KapitaaZgoederenvoorraad: (25) t/m (27),  (29) t/m (31),

(37) t/m (40)

4 2 5 2       17                     2 2 2   2
21L  rb   -   63L  y   +    ( 1-21L)   k   +  7 (1-L) 2LP   +   15   L  bd  -   15  L  b   =

4. 40 2 28
Trui - ITTL Tr - 63 PZ

(8) Evenwieht goederenmarkt: (23) t/m (27), (29), (30),

(32) t/m (40) en (42)

0,2Lrb + (0'0875 -  L)y + 0,2(1-L)2P + 0,14Lbd - 0,14Ib =

0,49 c + 0,2i + (0,3- L) Tr + (0'49-1 4-L)Eft-       -

(9) Prijaniveau:  (26)  t/m (28),  (30) en (38)  t/m (41)

-(0,50) - 0,25L)y + 0,25k + (1-L)p = (1-L)pg.

De   9 bovenstaande vergelijkingen bevatten 9 endogene variabelen,
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namelijk rk' rst' rsk' bd' bs' rb' k, y en p, waarbij dient te

worden bedacht dat in geval van (A) kredietrantsoenering geldt

dat b = bs' terwijl in geval van (B) kredietabsorptie geldt
dat b=b.

d

We kunnen het bovenstaande gereduceerde onevenwichtsmodel schrij-
ven als:

A x=B z A = matrix codfficionten van de
-                            endogene variabelen

B = matrix coofficidnten van de
exogene variabelen

x = vector endogene variabelen
z = vector exogene variabelen.

De toepassing van de regel van Cramer levert de volgende uit-

drukking op voor de eindvergelijking van het nationale inko-
men, y:

'AZI
Y = -A   ,

1 1

waarbij |A| de determinant van de matrix A is, terwijl |A   de
1 ZI

determinant van de matrix A  is. De laatstqenoemde matrix bevatZ
in de y-kolom de vector B z en is voor het overige identiek aan

de matrix A. De eindvergelijking van de overige 8 endogene va-

riabelen kan op een analoge wijze worden afgeleid als ten aan-

zien van de variabele y is geschied.

De uitwerking van de bovenstaande uitdrukking voor de eindver-

gelijking voor y, levert het volgende resultaat op:

(A) Kredietrantsoenering

11023020 18145884 16514854
  -  2835000  -1    2835000  -2    -  2835000 Y-3

8969850 2797928 388416
   2835000 Y-4    -  2835000 Y-5    2835000 Y-6  =
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1227744 r 3090528   _   2558880 r+ +
2835000 cb-1 71050AA  cb-2 2835000 cb-3

     690336 r
5760+

2835000 cb-4 I5350-GE   r cb- 5
-                            -

2540160   6390720 5284800
2835000 "-1 2835000 p-2 2835000 v-3

 
1419840 14400
2835000  -4           2835000 *-5

     197568 SrCB 495936 TCB      408000 SLCB
2835000 "d-2 2835000 S d-3 2835000 d-4

-                                                                                                                                                                   -                                                                                                                                                           -

107712 SLCB      _      1920 SLCB
2835000 d-5 2835000 d-6
- -

     317520 SKCB      _ 786240 CB      626400 SKCB
2835000 d-1 2835000 SKd-2 2835000 d-3

-                                                                                                                                                                   -                                                                                                                                                           -

146880 CB 10800 SKCB2835000 SKd-4 2835000 d-5
- -

 
95256000 _ 401871456   689241312
59535000 rr 59535000 Tr-1 59535000 rr-2

603479664   270155088 _  49488768
59535000 zr-3 59535000 Ir-4 59535000 Ir-5

  74088000 242006688   308954016
28350000 c 28350000 c-1 28350000 c-2

187527312   48585264 2239104
28350000 c-3 28350000 c-4 28350000 c-5

    3024000 i 9733824 .           12079104
2835000 2835000 1-1 2835000 1-2

-                           -

6922944 .     1553664
2835000 1-3 2835000 1-4

  920808000 _3071906208  3279731616
595350000 PE 595350000 P£-1 595350000 Pt-2

232914192 .2025381456  1452526656
- 595350000 Pt-3 595350000 Pt-4 595350000 52-5

325926720
- 595350000 5£-6



- 384 -

(B) Kredietabsorptie

10920960   16816116 12945276
Y -  2835000 Y-1 2835000 Y-2 2835000  -3

  5012440 794788 816
2835000 Y-4 2835000 Y-5          2835000 Y-6

=

350784
  634752 _    283968 r2835000 rcb-2 2835000 Ycb-3 2835000 _cb-4

725760   1313280 587520
2835000 p-2 2835000 "-3 2835000 "-4

56448 CB 102144 CB 45696 CB+            S                    SL       +           SL2835000 Ld-3 2835000 d-4 2835000 d-5- -

90720 CB 164160 CB 73440 CB
     2835000 SKd-2 2835000 SKd-3 +

2835000 SKd-4- -

  31752000 _ 113508864   15178032019845000 Tr 19845000 Tr-1 19845000 Tr-2

89887776
  19836480 34656

19845000 Ir-3 19845000 Ir-4 19845000 lr-5

  74088000 194294016   17247216028350000 c 28350000 c-1 28350000 c-2

54806304   2399040 4704
28350000 c-3 28350000 c-4 -  23) -OWN (-5

     3024000 i 7786368 .            6639936 .2835000 _ 2835000 1-1 2835000 1-2

1880832 . 3264 .
2835000 1-3     2835000 1-4

  43848000 126187776   10297776028350000 PE -  28350000 EE- l 28350000 51-2

  13436896 50271680    1608361628350000 PE-3 -  28350000 PE-4 28350000 PE-5

32640
IB-355555 EZ-6
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LIJST VAN SYMBOLEN

De onderstaande lijst heeft betrekking op hoofdatuk 3. De abso-

lute grootheden zijn in dit hoofdstuk aangeduid met het hoedje

(-). De variabelen zonder hoedje hebben betrekking op relatie-

ve of absolute afwijkingen ten opzichte van het pad van de ge-
lijkmatige groei. (1) De trendwaarden van variabelen wordt met

een sterretje (*) genoteerd. Onder de exogene variabelen staat

een streep. Het subscript e betekent dat de variabele betrek-

king heeft op een structurele situatie. Volumina en prijzen

worden met een kleine letter geschreven, waardebedragen met een
hoofdletter.

Data: Coafficianten en constanten

C'ib
i=1 '..., 4,y,v gevoeligheid van de vraag naar bankkre-

diet ten opzichte van de interestvoet
van bankkrediet, staatsobligaties, het
rendement van bestaande kapitaalgoede-
ren, het inkomen en het vermogen

aim  i =
1,...,4,y,v idem met betrekking tot de vraag naar

geld

ais  i =
1,...,4,y,v idem met betrekking tot de vraag naar

staatsobligaties

ai                       overloop-codfficiant met betrekking tot
de investeringen

a                       overloop-coMfficidnt met betrekking totm
de vraag naar geld

a                       overloop-coofficiont met betrekking tot
S

de vraag naar staatsobligaties

Bib  i = 1,...,5 gevoeligheid van het aanbod van bank-
krediet ten opzichte van de interest-
voet van bankkrediet, de interestvoet
van schatkistpapier, de interestvoet
van girale saldi, de discontovoet en
het verplichte kaspercentage

Bis  i = 1'...,5 idem met betrekking tot de vraag naar
schatkistpapier

(1) In de overige hoofdstukken hebben de variabelen zonder
hoedje betrekking op absolute grootheden.
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Sh    overloop-codffici@nt met betrekking tot de vraag naar
krediet van de Centrale Bank

Bs    overloop-coofficiont met betrekking tot de vraag naar
schatkistpapier

B     elasticiteit van de lonen ten opzichte van de werkgelen-
heidssituatie

6     afschrijvingspercentage

Eb    gevoeligheid van de investeringen ten opzichte van de
reole interestvoet van bankkrediet

4     accelerator

0     aanpassingscoofficidnt van de interestvoet van bankkre-
diet

K     gemiddelde kapitaalco fficidnt

le    loonquote

ve    verplichte kaspercentage

E     prijsstijging als gevolg van een absolute afwijking van
de bezettingsgraad

ae    spaarquote

      belastingtarief looninkomen£e

T     belastingtarief winstinkomenre

T     gemiddelde belastingtarief

01    elasticiteit van de lonen ten opzichte van de prijzen

02    elasticiteit van de prijzen ten opzichte van de lonen

variabe Zen

b     vraag resp. aanbod van bankkredietd,s

b     kredietomvang

c     consumptie

c     autonome consumptie

g     overheidsbestedingen

h     vraag resp. aanbod van krediet van de Centrale Bankd,s
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i     investeringen

i     autonome investeringen

k     kapitaalgoederenvoorraad

kd    vraag naar bestaande kapitaalgoederen

2     werkgelegenheid

m     vraag resp. aanbod van geldd,s

w     verplichte kaspercentage

p     algemene prijsniveau

p£    nominale loonvoet

p£    autonome loonimpuls

r     totale reserves handelsbanken

rr verplichte reserves handelsbanken

re overschotreserves handelsbanken

r     interestvoet bankkredietb

rc interestvoet girale saldi

rcb   officidle discontovoet

rk    rendement bestaande kapitaalgoederen

r     interestvoet schatkistpapiersk

r     interestvoet staatsobligatiesSt

sk    vraag schatkistpapier handelsbanken

CBSlid  vraag schatkistpapier Centrale Bank

skd   totale vraag schatkistpapier

sks   aanbod schatkistpapier

st  vraag staatsobligaties publiek

CB
SLd vraag staatsobligaties Centrale Bank
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s£d   totale vraag staatsobligaties

SzS   aanbod staatsobligaties

sb    (onder-)bezettingsgraad

t£    belasting looninkomen

t     belasting winstinkomenr
t     totale belastingsom

r     belastingtarief looninkomen
-£

Tr    belastingtarief winstinkomen

v     vermogen publiek

w     redle loonvoet

w'    loonkosten per eenheid product

x     nationale bestedingen

y     nationale inkomen

y£    redle looninkomen

YEb beschikbare redle looninkomen

y     redle winstinkomenr

 rb beschikbare redle winstinkomen

y'    productiecapaciteit
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SUMMARY

This study is primarily concerned with the credit rationing

theory in a disequilibrium context. In chapter 1 we have given

an overview of the various definitions of the credit rationing
concept as are used in the literature. Based on a critical eva-

luation of these definitions, we ultimately have chosen for the
definition according to which credit rationing exists when there

is an unfulfilled demand for bank credit at the existing vec-
tor of credit conditions. It is essential that this vector in-

cludes besides the interest rate also the non-interest price-

conditions. According to the definition mentioned above, the

excess demand for bank credit is neither eliminated by an in-

crease of the interest rate of bank credit, nor by strenghthe-
ning the non-interest price-conditions.

Subsequently we have given a short exposition of modern dise-

quilibrium theory, followed by analysing credit rationing with-
in this theoretical framework. The credit rationing mechanism

is one of the possible monetary transmission channels. The cru-

cial element of this mechanism refers to the spill-over effect
which links up the market of commercial bank loans with the

commodity market. The impact of the credit rationing channel
cet. par. will be greater according to a lesser flexibility of
the price of bank credit. In this respect the credit rationing

channel differs basically from three other monetary transmis-

sion mechanisms which we have discussed in chapter 1. The in-
fluence of these three transmission channels -the wealth me-

chanism, the relative price mechanism and the credit cost me-

chanism- is even stronger according to a greater flexibility

of prices of financial assets and interest rates respectively.

In chapter 2 we have discussed the micro-economic literature

with regard to the credit rationing phenomenon. Primarily we

have presented a broad overview of the so-called equilibrium

rationing. With this variant of credit rationing the actual
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price of bank credit equals the optimal price. With regard to

different theoretical approaches to explain the equilibrium ra-
tioning, namely the credit risk view and the bank-client-rela-
tion view, Jaffee has put forward that no equilibrium rationing

can arise if banks apply perfect price discrimination. It ap-
pears that imperfect discrimination is a necessary condition

for the existence of equilibrium rationing. This condition also

holds when non-interest price-conditions are components of the
price of bank credit.

The disequilibrium rationing is characterized by a discrepancy

between the actual price and the optimal price of bank credit.

Just as in the case of equilibrium rationing, non-interest price-

elements are of critical importance for the existence of dis-

equilibrium rationing. For if a sticky interest rate is conco-

mitant with perfect flexibility of one or more non-interest

price-conditions, disequilibrium rationing cannot exist. Each

excess demand for bank loans would be eliminated immediately

by a strenghthening of the non-interest price-conditions. How-
ever it is also possible that all non-interest price-conditions

are characterized by imperfect flexibility. In that case a

sticky interest rate can surely generate disequilibrium ratio-
ning.

Finally in chapter 2 we have given attention to some recent

theoretical developments in the field of credit rationing. This

recent studies aim at presenting an economic explanation of the

imperfect discrimination and the imperfect flexibility of bank
credit conditions.  In this literature the importance of infor-

mation- and adjustment costs, which are connected with perfect

discrimination and perfect flexibility with respect to price
conditions respectively are strongly emphasized.

After dealing with the micro-foundation of credit rationing we

have developed a monetary model in chapter 3, which contains

two monetary transmission channels, i.e. the credit cost and
the credit rationing channel. The operation of the credit ra-
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tioning mechanism is generated by the imperfect flexibility of

the interest rate of bank credit. This means that the market

of bank loans is not always in equilibrium. In these circum-
stances there may exist an ex-post excess demand for or an ex-

cess supply of bank credit. If there exists an unfulfilled de-

mand for bank loans the credit rationing effect comes in ope-
ration, which generates a negative effect on investment acti-
vity. On the other side, when there exists an excess supply of

bank credit the credit absorption effect holds. This effect re-

fers to the additional demand for treasury bills and the lower

demand for Central Bank credit of commercial banks owing to a
lack of demand for bank credit.

Subsequently we have analysed the operation of the monetary dis-

equilibrium model by describing the simulation results arising

from a change in nine exogenous variables, namely four monetary
variables, two tax variables, two expenditure components and

the autonomous component of the nominal wage rate. During the

adjustment process connected with each impulse the model simu-

lations display switching of the credit regimes. This regime-

switching make it possible to describe the implications of cre-

dit rationing within the interdependencies of the disequilibrium

model. In this way we have tried to integrate the credit ratio-

ning mechanism within a dynamic monetary model.

In chapter 4 we have presented an overview of the empirical

research in the field of credit rationing. First of all we have

discussed studies concerning the existence and the amount of

credit rationing. Secondly empirical research with regard to
the extend of the contraction of expenditures caused by credit

rationing is put forward. Finally in chapter 5 we have given a

summary and an evaluation of the implications of the credit

rationing mechanism in a monetary policy context.
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STELLINGEN

/



I

Aangezien met betrekking tot de inflatieproblematiek in de ont-

wikkelingslanden de "structuralistische" school een te onbedui-
dende rol toekent aan monetaire factoren en de "monetaristische"
school te weinig oog heeft voor de structurele verschillen tus-

sen de ontwikkelingslanden en de ontwikkelde landen, dienen de-

ze beide theorieon niet als elkaar uitsluitend, doch veeleer
als elkaar aanvullend te worden beschouwd.

II

Van de twaalf door Mayer geformuleerde proposities van de mo-

derne monetaristische school, vormt de opvatting inzake de in-

herente stabiliteit van de private sector het meest fundamen-
tele structuurkenmerk.

Th. Mayer

The Structure of Monetarism,

New York, 1978.

III

De ruimte voor een monetaire financiering van het Overheids-
tekort is in geval van afwezigheid van de prijscompensatie gro-

ter dan in een geIndexeerde economie.

IV

De  theorie van Minsky inzake de financiole instabiliteit  is,
mede vanwege de recente berichten omtrent een eventuele inter-

nationale bankcrisis, niet enkel actueel voor de nationale fi-

nanciole ontwikkelingen, doch ook met betrekking tot het inter-
nationale bankwezen.

H. Minsky,

John Maynard Keynes,

Londen, 1974.



V

De verhoging van de tarieven van de energiebedrijven op grand

van een afnemend gebruik van energie, is schadelijk voor de

geloofwaardigheid van de campagnes ter bevordering van de ener-
giebesparing.

VI

Het belangrijkste verschil tussen een maximumsnelheid van

100 km per uur respectievelijk 120 km per uur, is dat er in het

eerstgenoemde geval meestal harder wordt gereden dan 100 km per

uur, terwijl er in het laatstgenoemde geval meestal harder

wordt gereden dan 120 km per uur.

VII

De  vraag:   "Mag  ik even storen?" dient  door de vragensteller
niet als een rethorische vraag te worden opgevat.

 lingen behorende bij het proefschrift van:
-ning, Kredietrantsoenering en Onevenwichtigheid.
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