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De rol van het geld in 
Centraal en Oost Europa 

Het is de vraag of met de politieke en mo
netaire veranderingen de noodzakelijke 
monetaire heroriëntatie in Midden- en Oost 
Europa geleidelijk kan worden doorge
voerd. Oe opbouw van een gezond mone
tair bestel vereist namelijk een fundamen
teel andere mentaliteit dan die in 
marxistisch-socialistische samenlevingen 
bestaat. 

In het begin van de 21 ste eeuw, aldus 
schreef onlangs Richard Rose, zal de na
oorlogse scheiding van Europa door het IJ
zeren Gordijn worden beschouwd als een 
misstap in het continent, "in which middle 
Europe has been central since the Refo
mation" 1. Wij behoeven niet te wachten tot 
het begin van de volgende eeuw voor de 
verwerving van dit inzicht. Het is nu reeds 
mogelijk vast te stellen dat ruim veertig jaar 
marxistisch socialisme in Centraal Europa 
en iets meer dan zeventig jaar in Oost Eu
ropa een donkere periode is voor mens en 
maatschappij. Het is echter niet juist - dat is 
de teneur in het artikel van Rose - deze his
torische gang van zaken zo te interprete
ren, dat Midden en Oost Europa slechts een 
achterstand hebben opgelopen in vergelij
king met het Westen. Tijdens de marxis
tisch-socialistische periode zijn mens en 
maatschappij anders gevormd dan in het 
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Westen. Er is nu een grote neiging om met 
dit verleden af te rekenen via een streven 
naar democratie en markteconomie. Maar 
- weliswaar stelt Rose dat niet aan de orde 
- het is niet mogelijk om met één revolutio-
naire alles-hervormende verandering het 
oude regiem terzijde te schuiven en daar
voor democratie en een markteconomie in 
de plaats te stellen. Zo'n revolutionaire ver
andering is slechts mogelijk als een nieuwe 
dictatuur zou ontstaan en dat is nu juist niet 
het geval. Hoe revolutionair de veranderin
gen in Midden en Oost Europa sinds de 
tweede helft van 1989 ook zijn; per saldo 
zijn zij toch evolutionair van aard. Daarbij 
gaat het er vooral om dat de overgang van 
het marxistisch socialisme naar democratie 
slechts mogelijk is als deze bewust door het 
volk als zodanig wordt ervaren. Hierbij 
speelt de monetaire heroriëntatie een be
langrijke rol. 

Evolutionaire overgang 
Voor de vorming van inzicht in de diepste 
beweegreden van de velen die in het laat
ste kwartaal van 1989 een vreedzame re-

Prof. dr C.J. Rijnvos (61) is rector-magnificus aan de Eras
musuniversiteit te Rotterdam. 

1. Richard Rose: "A barometer built form broken pieces" in 
"The Higher Education" - 21 februari 1992. 
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volutie - die reeds duidde op een evolutio
naire overgang - op gang brachten in Ber
lijn, Leipzig, Praag, Boekarest en elders is 
een ontmaskering nodig van het oude, ver
molmde regiem. Het meest fundamentele 
motief van de mensen die met zwijgend pro
test de straten bevolkten - wij zagen hen op 
het televisiescherm - was een diepgewor
teld wantrouwen van gedegenereerde 
marxistische regimes, een lange tijd inge
houden woede over de arrogantie en de on
bekwaamheid van partijbonzen en afschuw 
van corruptie. Het wantrouwen over
schreed aanvaardbare grenzen. Zo - dat 
was de strekking van het protest - kon het 
niet langer. Deze historische achtergrond is 
onder ander op schokkende wijze ge
schetst door Lewitzky 2. Het een en ander 
behoort intussen - weliswaar niet vergeten 
- tot het verleden, hetgeen echter niet be
tekent dat eenvoudig sprake is van "voorbij 
is voorbij". De aard van het protest impli
ceerde dat de diepste beweegreden voor 
de revolutie bestond in een hunkering naar 
een samenleven in vrijheid en op vertrou
wensbasis. Deze twee hangen nauw 
samen, hetgeen moge worden aangegeven 
met enkele opmerkingen over de aard van 
"vertrouwen" . Het is nodig de term in kwes
tie te reserveren voor een gebied, dat met 
betrekking tot het toekomstig gebeuren ligt 
tussen een geheel niet en een geheel zeker 
weten. Als wij elke notie missen omtrent een 
toekomstig gebeuren, is het niet mogelijk er 
op te vertrouwen dat het een en ander zal 
geschieden. Er is evenmin ruimte voor ver
trouwen bij een geheel zeker weten wat be
treft een toekomstig gebeuren, dat zal 
plaats hebben. In nauwe samenhang hier
mee staan geven en ontvangen van ver
trouwen in beginsel geheel zelfstandig te
genover elkaar. Het geven vindt plaats op 
grond van de overweging dat de ontvanger 
beter geschikt is voor de uitvoering van een 
toe te vertrouwen belangenbehartigende 
taak dan de gever zelf. Als dan tot geven 
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en ontvangen wordt overgegaan, geschiedt 
dat op basis van wederzijdse vrijheid. De 
ontvanger heeft gezag in de zin van een po
sitieve verwachting bij de gever, dat hij de 
toevertrouwde taak kan uitvoeren. Als het 
goed is beschikt de ontvanger van vertrou
wen over een invloedrijk gezag en een ge
zaghebbende macht. Aan dit vertrouwen -
waarin vrijheid wordt uitgedrukt - alsmede 
aan dit gezag en deze macht hebben men
sen steeds behoefte, terwijl zij altijd worden 
bedreigd. Vertrouwen, vrijheid, gezag en 
macht verkeren in zekere zin steeds in ge
vaar. Een vertrouwensrelatie bevat "prinzi
pielI Ungeselligkeif' oftewel een potentieel 
wantrouwen, hetgeen dan de kop opsteekt 
als het vertrouwen met aantasting van vrij
heid onecht wordt. Dan wordt het volk on
derdrukt. 

Aard van het geld 
De verwerkelijking van een samenleving in 
Midden en Oost Europa met vertrouwen, 
vrijheid, macht en gezag vereist - funda
menteel, maar wel evolutionair - een gron
dige verandering van de monetaire orde, 
zoals die gedurende de marxistisch-socia
listische periode is ontstaan. Voor een 
schets hiervan is het nodig aandacht te 
schenken aan de aard van het geld in een 
samenleving, gebaseerd op vertrouwen, 
vrijheid, macht en gezag. De beschouwing 
sluit direct aan op de opmerkingen, welke 
zoëven werden gemaakt over de aard van 
het vertrouwen. De betekenis hiervan wordt 
duidelijk als vertrouwen wordt geplaatst te
genover nihilisme. Met dit laatste wordt de 
denkbeeldige situatie bedoeld, waarin de 
mens zonder geheugen en bijgevolg zon
der plicht tot verantwoording leeft. Het nihi
lisme duidt op een ongeordend individu
alisme met existentiële onzekerheden. Wij 
zijn steeds bezig deze onzekerheden op te 
heffen door samen te leven op vertrou-

2. Boris Lewitzkyj: ''Politische Opposition in der Sowjet
union - 1960/1972" - München - 1973. 
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wensbasis met onder andere arbeidsver
deling en ruilverkeer. Daarbij worden wij 
echter geconfronteerd met beperkte moge
lijkheden wat betreft het direct voldoen aan 
wederzijds intenties. Het leven van alledag 
is vol van contractuele onvolkomenheden. 
Een journalist - als voorbeeld - schrijft arti
kelen voor zijn krant, waarbij het er per saldo 
om gaat te voorzien in voedsel, kleding, on
derdak en andere aangelegenheden. Zijn 
werkgever aanvaardt deze intentie - er is in 
beginsel een deugdelijk wederzijds ver
trouwen - maar hij kan er met de beste wil 
ter wereld niet direct aan voldoen. Hij ver
keert niet in de omstandigheid om periodiek 
direct voedsel, kleding en onderdak op de 
gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
Daarom is er sprake van contractuele on
volkomenheden. Het is een menselijke le
vensnoodzaak deze zo goed mogelijk op te 
heffen. Daartoe creëert de mens geld. Bij
gevolg bestaat het wezen van het geld in 
het openen van mogelijkheden voor het re
aliseren van wederzijdse intenties bij het sa
menleven op vertrouwensbasis door het eli
mineren van contractuele onvolkomen
heden. Het geld biedt een algemene aan
spraak op goederen en diensten, die bin
nen een bepaald maatschappelijk verband 
steeds kan worden doorgegeven. Het 
wezen van het geld is dan ook objective
ring van vertrouwen voor het elimineren van 
existentiële onzekerheid bij het samenle
ven op vertrouwensbasis met contractuele 
onvolkomenheden en vervolgens is het 
functioneren als reken-, ruil- en spaarmid
del de concrete verschijningsvorm van de 
geldeenheid 3. Hoewel de gedachtengang 
met betrekking tot de aard van het geld 
waarschijnlijk door velen als juist wordt aan
vaard, is zij door Marx scherp bekritiseerd. 
De visie van Marx op het geld in de wes
terse maatschappij is nu interessant, omdat 
zij een idee geeft van de revolutionaire ver
andering, die op het monetaire vlak in Mid
den en Oost Europa nodig is, terwijl deze 
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niettemin evolutionair verwerkelijkt dient te 
worden. 

Marx en geld 
Geld is in de Westerse liberaal-democrati
sche maatschappij volgens Marx de grote 
ontregelaar, die alles op zijn kop zet. "Ieh 
bin häszlieh, aber ieh kann mir die sehön
ste Frau kaufen. Also bin ieh nieht häszlieh, 
denn die Wirkung der Häszliehkeit, ihre ab
sehreekende Kraft, ist dureh das Geld ver
niehtef'. 4 

Geld is in de zogenaamd kapitalistische 
maatschappij een autonome kracht, die -
zoals een wervelwind - alles kan verande
ren en in zijn tegendeel omkeren. In deze 
samenleving biedt het geld geen, maar is 
macht, waaraan de mens willoos moet ge
hoorzamen. In de liberale samenleving is 
het doel van de voortbrenging naar marxis
tische opvatting slechts het ter beschikking 
krijgen van goederen ter verkoop met gel
delijk gewin: " ... jedes Produkt ist ein Köder, 
womit man das Wesen des Anderen, sein 
Geld, an sieh kann loeken ... " Geld is aldus 
een allesbeheersende maatschappelijke 
macht. De geldhoeveelheid moet steeds 
toenemen en doet dat ook - zoals een 
sneeuwbal tot een gletsjer groeit - opdat de 
macht van het geld en zijn bezitter alsmaar 
groter wordt. De begrenzing van de geld
hoeveelheid - dit is de kern van de marxis
tische kritiek op de markteconomie - is ge
brekkig geregeld, terwijl er een inherente 
tendens tot vergroting bestaat. Deze be
denkingen zijn met een gespierd woordge
bruik nader geformuleerd. Binnen de kapi
talistische maatschappij - zo luidt het 
betoog - zorgt het geld voor "die Verwand
lung al/er mensehliehen und natürliehen Ei
gensehaften in ihr Gegenteil, die al/ge
meine Verweehslung und Verkehrung der 

3. C.J. Rijnvos: 'Monetaire filosofie"· Lelden 1988 - blz. 
16-24. 

4. Karl Marx: "Texte zu Methode und PraxIs" - II - "Pariser 
Manuskripte" - Rainbek 1971 - blz. 87-107. 
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Dinge". Deze samenleving met privé-bezit 
van produktiemiddelen, de arbeidende 
mens in dienst van de particuliere onder
nemer en geld ten behoeve van individueel 
ruilverkeer, leidt tot een onvoorstelbare 
wanorde. Geld dat stom is maakt ongeloof
waardig recht wat krom is. Geld maakt het 
slechte goed, het oude jong, spot tot dap
perheid en het minderwaardige edel. Ne
gatief leidde de marxistische beschouwing 
tot de conclusie dat de kapitalistische maat
schappij grote gebreken vertoont en posi
tief voorspelde zij de marxistisch-commu
nistische heilstaat, die historisch nood
zakelijk zou komen zonder privé-bezit van 
produktiemiddelen en ruilverkeer op basis 
van particulier eigendom. Het een en ander 
leidde aanvankelijk tot de opvatting dat na 
de historische omwenteling van kapitalisme 
naar socialisme - als tussenstap naar de 
communistische heilstaat - het gebruik van 
geld tot het verleden zou behoren. 

De kritiek van Marx op het geld in de Wes
terse maatschappij - aldus leert intussen de 
geschiedenis - was te scherp en het gebo
den alternatief was niet vrij van zelfover
schatting. Want intussen toont de mone
taire historie van het vroegere Oostblok een 
geheel ander beeld dan zoëven als marxis
tisch perspectief werd geschetst. Bij de 
vormgeving van het economisch proces 
naar marxistisch-socialistische idee bleek 
de noodzaak geld te aanvaarden als in
strument in handen van de overheid. Aldus 
vervulde het geld - dat was althans de in
tentie - de functies rekeneenheid, instru
ment ter verdeling van het nationale inko
men en middel ter controle van het 
economisch proces. In de jaren vijftig werd 
de realisering van zo'n monetair systeem -
waarbij het geld niet een objectivering van 
vertrouwen is, maar een instrument in han
den van de overheid ter vormgeving van 
een centraal geleid economisch proces -
met grote zelfverzekerdheid als voltooide 
opgave genoteerd: "Der Wirtschaftspolitik 
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der Sowjetunion - und, ihrem Beispiel fol
gend, jener der europäischen Volksdemo
kratien - ist es gelungen, ein gesundes, gut
funktionierendes Geldsystem zu 
organisieren und zu unterhalten und da
durch jene grundlegende Probleme zu 
lösen, die in einer modernen Verkehrswirt
schaft im allgemeinen, in einer sozialisti
schen aber im besonderen eben nur mit 
Hilfe eines solchen Geldsystems zu lösen 
sind: die Störungslosigkeit der Einkom
mensverteilung, des Warenaustausches 
und die Wirtschaftsrechnung"5 Dit strookt 
evenwel niet met de feitelijke gang van 
zaken; die was geheel anders. 

Vier factoren 
Het valt te voorzien dat over enige tijd ge
schiedkundige studies over de ommekeer 
de conclusie zullen bevatten dat er sprake 
was van een in elkaar grijpend complex van 
factoren, dat leidde tot de eliminering van 
het marxistisch-socialistische bestel. Daar
bij zal ongetwijfeld een belangrijke plaats 
worden ingeruimd voor monetaire en eco
nomische aangelegenheden. Diverse re
cente publikaties wijzen reeds in die rich
ting. 6 

Ten eerste was het zo, dat de prijsvast
stelling van goederen en diensten in het 
kader van de plan-economieën in vele ge
vallen niet correspondeerden met hetgeen 
het publiek wenste. Het gehele systeem 
was in de loop van de tijd hopeloos verstard. 
Dit is de tragiek van een alles veranderende 
ideologie, die - als zij enige tijd in praktijk 
wordt gebracht - zeer inflexibel blijkt te zijn. 
Zo ging het met het Oost- en Middeneuro
pese socialistische marxisme. De gevolgen 

5. Stefan Varga: 'Das Geld im Sozialismus - sein Begriff 
und seine Funktlonen" - Weltwirtschaftliches Archiv -
1957 - Band I - blz. 223-290. 

6. Dat IS bijvoorbeeld de strekking en Egor Galdar Kon· 
stantin Kogalwsky: "Tendenzen der Wirtschaftskrise In 

de USSR" in 'Perestrojka . ZWlschenbilanz" uitgegeven 
door Klaus Segbers . Frankfurt am Main - 1990 . 
blz. 230-265. 
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hiervan kunnen gemakkelijk worden onder
kend. Terwijl bepaalde produkten zelfs met 
grote verliezen nog onverkoopbaar waren 
vonden andere veel gevraagde goederen 
en diensten afzet via de zwarte markt. Het 
een en ander betekende dat de autoriteiten 
de geldstromen niet meer adequaat konden 
reguleren. De wijze waarop het publiek de 
beschikbare middelen besteedde was via 
het plan niet meer op de ideologisch ge
wenste wijze in de hand te houden. De niet
rendabele produktie van een aantal goede
ren leidde via verliesfinanciering tot een 
onstuimige groei van de geldhoeveelheid. 
Dat is op zijn minst een groot inflatiegevaar. 
Vrijwel alle post-socialistische landen kam
pen met het probleem van een zwevende 
koopkracht, zoals West-Europa vlak na 
1945. In het verlengde hiervan ligt het 
tweede probleem. Het feit, dat de geldstro
men niet meer op de gewenste wijze plan
matig beheerst konden worden, leidde tot 
onbeheersbaarheid van het gehele econo
mische plan, met name wat betreft de plan
ning van investeringen. Het was immers 
zeer onzeker welke goederen binnen een 
bepaalde periode van ongeveer vijf jaar wel, 
en welke niet zullen worden gevraagd. Wel
iswaar werd formeel tot diep in 1989 nog 
vastgehouden aan de marxistisch-socialis
tische planeconomie, maar de onhoud
baarheid ervan werd dagelijks duidelijker. 
In 1987-1988 was er nog een licht naïeve 
gedachtengang dat met "glasnost" en "pe
restrojka" een zekere bijstelling, respectie
velijk herstel van de geloofwaardigheid mo
gelijk zou zijn. In feite echter ging het met 
de centrale planeconomie steeds verder 
bergafwaarts; de ondergang van het socia
listisch-marxistische systeem was nog 
slechts een kwestie van tijd. Als een mo
netair en economisch stelsel qua geloof
waardigheid onder druk komt te staan, rijpt 
al snel de tijd voor destructieve verschijn
selen. Wie zal voorschriften nog nauwge
zet naleven als de inferioriteit ervan een pu-
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bliek geheim is? Daarmee komen we aan 
de derde factor die tot ondermijning van het 
systeem leidde. Terwijl de overheid vooral 
in de Sowjet-Unie poogde enige orde te 
handhaven - onder andere met rationering 
van diverse produkten - werd het ontwijken 
van voorschriften een steeds meer als nor
maal aanvaarde aangelegenheid. Als zo'n 
situatie zich voordoet, bevindt de desbe
treffende samenleving zich op een moreel 
hellend vlak. In de laatste dagen van het 
marxistisch-socialisme deed dit verschijn
sel zich duidelijk voor en het is nog lang niet 
geweken. Dit is de kern van de ideologische 
heroriëntatie - als vierde en laatste factor -
die zich momenteel als noodzaak voordoet. 
Een kernpunt hiervan is een fundamentele 
herziening van de monetaire orde. Daar
mee zijn wij teruggekeerd naar het uit
gangspunt van deze beschouwing. 

Heroriëntatie 
In een democratische samenleving met een 
markteconomie biedt geld een algemene 
aanspraak op goederen en diensten, die 
steeds kan worden doorgegeven. De aan
vaarding van de geldeenheid als zodanig, 
die vandaag plaatsvindt, steunt op de ver
wachting dat zij binnen het vigerende maat
schappelijke bestel morgen op een vrijwel 
identieke wijze zal fungeren als heden ge
beurt. Die verwachting is gebaseerd op de 
ervaring van gisteren. Zodra deze ver
wachting binnen een democratie ontbreekt, 
is het geld als zodanig uitgeschakeld. Die 
verwachting als vertrouwen is dan ook de 
grondslag voor het functioneren van het 
geld. De monetaire instituties - in casu de 
overheid, de centrale bank en de banken -
spelen hierbij een sleutelrol, want zij ver
werkelijken voor een goed deel deze ob
jectivering met hun zorg voor het functio
neren van het geld. Dat was in nauwe 
samenhang met het geschetste onechte 
vertrouwen in de marxistisch-socialistische 
landen op generlei wijze het geval. In die 
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landen fungeerde het geld op basis van de 
macht van de staat, die het ter beschikking 
stelde ter vervulling van een economische 
taak, die was omschreven in een alomvat
tend bureaucratisch plan. In een centraal 
geleide marxistische economie is het geld 
de verschijnings- vorm van een van staats
wege uit te voeren voorgeschreven taak. 
Dat is in Centraal en Oost Europa niet lan
ger mogelijk. Het is nodig bij de monetaire 
heroriëntatie ook aldaar te komen tot geld 
als algemene aanspraak op goederen en 
diensten, die - als objectivering van ver
trouwen - steeds kan worden doorgegeven. 
De monetaire instituties spelen hierbij een 
sleutelrol, want zij verwerkelijken - als het 
goed is - de objectivering van vertrouwen 
met hun zorg voor het functioneren van het 
geld. Zij doen hun werk, afgeleid van de 
aard van het geld, op vertrouwensbasis. 
Met een herziening van de taken van de 
overheid, de centrale bank en het bankwe
zen op basis van dit uitgangspunt is intus
sen de monetaire heroriëntatie van Cen
traal en Oost Europa begonnen. 

Het is de vraag of met de veranderingen 
op het monetaire vlak - evenals op politiek 
terrein - de heroriëntatie inderdaad evolu
tionair kan worden doorgevoerd. De op
bouw van een gezond monetair bestel ver
eist een mentaliteit welke fundamenteel 
anders is dan die, welke in marxistisch-so
cialistische samenlevingen bestaat. Zij im
pliceert de noodzaak van een nuchter ver
antwoordelijkheidsbesef na het wegebben 
van de "winning mood'-gevoelens. Daarbij 
kan echter de geschiedenis tot lering strek
ken. Door de val van de Habsburgse mo
narchie waren na de Eerste Wereldoorlog 
Centraaleuropese landen genoodzaakt op 
vergelijkbare wijze als thans het geval is de 
monetaire orde te herzien. Het resultaat 
was gedifferentieerd. Tsjecho-Slowakije 
slaagde in de heroriëntatie, maar binnen 
Duitsland, Oostenrijk, Polen en Hongarije 
was dat in genen dele het geval. In deze 
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landen voltrok zich door een tekortschie
tend beleid een ontwrichtende hyperinfla
tie. Tot dusver zijn de pogingen in Centraal 
en Oost Europa wat betreft de monetaire 
herziening heel wat bemoedigender. Een 
goed inzicht in de gang van zaken per land 
biedt de recente studie van Duzhatzek en 
Schubertl, terwijl Bomhoff het thema in een 
breder verband - met name de hervorming 
van het prijssysteem en de privatisering -
aan de orde heeft gesteld. 8 Het is echter nog 
te vroeg voor het opmaken van een balans. 
Vooralsnog kan slechts worden vastgesteld 
dat met de veranderende rol van het geld 
in Midden en Oost Europa sinds de val van 
de marxistisch-socialistische regimes een 
van de meest interessante hoofdstukken uit 
de monetaire geschiedenis van het conti
nent wordt geschreven. 

7. Wolfgang Duzhatzek and Aural Schubert: "Monetary po
licy in selected East European Economlcs" - SUERF
paper - no. 11 - Tilburg 1992. 

8. Eduard J. Bomhoff: "Between pure reform and pnvati
zation - Eastern Europe in Transition " - Center for Eco
nomic Research - Discussion Paper - no. 9135. 
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