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Een algemeen dynamisch factormodel voor de Belgische economie 
Nuttige conjunctuurindicatoren en voorspellingen van de bbp-groei 
 
NBB Working Paper nr. 80 – Research series  
 
Deze paper draagt bij tot de conjunctuuranalyse, door de conjunctuurcyclus empirisch te modelleren als een 
gemeenschappelijke fluctuatie die ten grondslag ligt aan de bewegingen van tal van macro-economische 
indicatoren, overeenkomstig de definitie uit de literatuur van Burns en Mitchell. 
 
Dankzij geavanceerde statistische technieken is het algemeen dynamisch factormodel, dat door Forni, 
Hallin, Lippi en Reichlin (2005) werd ontwikkeld en in deze paper wordt gebruikt, in staat deze onderliggende 
gemeenschappelijke beweging op een optimale wijze af te zonderen uit een groot aantal variabelen. Elke 
variabele reageert hierop verschillend, zowel wat de omvang als de timing betreft. Het model splitst aldus 
iedere indicator op in een gemeenschappelijk gedeelte, ingegeven door de onderliggende fluctuatie, en een 
specifiek gedeelte. Hoe groter de eerste component, hoe nauwer de indicator met de conjunctuurbeweging 
verbonden is. 
 
Daarnaast maakt het model het ook mogelijk de cyclische relatie tussen de verschillende variabelen te 
bestuderen. Daarvoor wordt de tijd gemeten die verloopt tussen de cyclische beweging van de verschillende 
variabelen. Gezien het belang dat macro-economen aan het bbp hechten, wordt voor alle variabelen 
nagegaan of zij voorop-, achterop- of gelijklopen met het Belgische bbp. Ten slotte biedt het model de 
mogelijkheid om voorspellingen te genereren voor dat bbp, gebruik makend van de gemeenschappelijke 
component van iedere indicator. 
 
Deze methodologie werd toegepast op een dataset van 509 macro-economische indicatoren voor België, 
over de periode gaande van het eerste kwartaal van 1990 tot en met het derde kwartaal van 2003. De 
dataset omvat niet enkel nationale indicatoren, door de openheid van de Belgische economie kunnen 
internationale indicatoren immers ook informatie omtrent de Belgische economie bevatten. 
 
De resultaten tonen aan dat de economic sentiment indicator voor België van de Europese Commissie en de 
algemene synthetische conjunctuurindicator van de Bank tot de meest waardevolle conjunctuurindicatoren 
behoren, aangezien hun bewegingen voor een groot deel ingegeven zijn door de gemeenschappelijke 
variatie van de dataset. 
 
De paper bekijkt vervolgens hoe de verschillende indicatoren zich gedragen t.o.v. het Belgische bbp. 22 pct. 
van de indicatoren loopt voorop t.o.v. het bbp. Tot de vertrouwensindicatoren die het meest vooruitlopen, 
behoren de ISM-indicatoren en de OESO-indicatoren voor de VS en het VK. Tevens wordt een groot aantal 
financiële variabelen als vooruitlopend ingedeeld. In het bijzonder de wisselkoers en de beursevolutie blijken 
in hoge mate vooruit te lopen op het bbp, met een termijn die varieert tussen 2 en 3 kwartalen. Er dient 
evenwel op gewezen te worden dat die indeling plaatsvindt op basis van de gemeenschappelijke component 
van de variabelen, die in bepaalde gevallen slechts op een klein deel van de totale beweging van de reeks 
betrekking heeft, omdat kwartaal-op-kwartaal bewegingen typisch door een sterk idiosyncratisch gedrag 
gekenmerkt worden. 
 
Voorts blijkt dat het Belgische ondernemersvertrouwen over het algemeen gelijklopend is met het Belgische 
bbp, terwijl het consumentenvertrouwen achteroploopt. Tevens bevestigt het model het eerder aangetoonde 
vooruitlopende gedrag van het Belgische ondernemersvertrouwen t.o.v. de vertrouwensindicatoren voor het 
eurogebied en het bbp van het eurogebied. Uit de onderlinge relaties kan worden afgeleid dat dit 
vooruitlopende gedrag hoofdzakelijk te danken is aan het vooruitlopen van de Belgische economische 
activiteit t.o.v. die van het eurogebied. 
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Ten slotte wordt het model aangewend om de kwartaal-op-kwartaal groei van het bbp te voorspellen over 
een voorspellingshorizon van drie kwartalen op basis van de gemeenschappelijke variatie van de reeksen. 
De resultaten tonen echter aan dat de kwartaal-op-kwartaal groei van het bbp aan een aanzienlijke 
voorspellingsfout onderhevig is ten gevolge van sterk idiosyncratische bewegingen. 
 
De paper levert een bijdrage tot de literatuur van de dynamische factormodellen, door aan te tonen dat via 
een selectieve datareductie die idiosyncratische component kan worden verkleind. Deze reductie leidt 
evenwel niet tot significant betere voorspellingsresultaten. 
  
Ondanks de matige voorspellingskracht biedt het model een aanvulling op structurele macro-economische 
modellen voor het inschatten van de economische ontwikkelingen op korte termijn, vooral omdat het een 
kader biedt om het belang van verschillende macro-economische indicatoren tegenover elkaar af te wegen. 

 


