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Met de huidige Aziatische crisis is 
er voor de derde keer in de jaren 
negentiggrote onrustop de fman
cide markten ontstaan. Een aan
tal jaren gel eden waren het vooral 
de schuldproblemen in Mexico 
die voor turbulentie op de finan
cide markten zorgden; aan het 
begin van het decennium spitste 
de onrust zich vooral toe op het 
Europese wisselkoersstelsel. 

Naar aanleiding van de jongste 
crisis zijn er verschillende voor
stellen gedaan om het financiele 
stelsel structured te versterken. 
Deze voorstellen worden in het 
onderstaande samengevat en 
besproken. Tevens wordt inge
gaan op het recente plan van de 
zeven belangrijkste industrielan
den waarin een aantal van de 
voorstellen is verwerkt. Hoewel 
dit G 7 -plan in mijn ogen niet ver 
genoeg gaat, kan het een eerste 
stap zijn op weg naar stabilisering 
van de internationale kapitaal
markten. Het besef begint door 
te dringen dat de liberalisatie van 
de kapitaalmarkten gevolgd moet 
worden door het overhevelen van 
fmanciele ordenings-instrumen
ten van het nationale naar het 
supra-nationale niveau. 

Kuddeaedraa en besmettinas
aevaar 

De achtergrond van de fmanciele 
onrust in de jaren negentig vor
men de liberalisatie en de enorme 
groei van de kapitaalmarkten. Op 
de kapitaalmarkt is kuddegedrag, 
waarbij de eigen inschatting van 
eigen risico en kansen minder 
zwaar weegt dan het navolgen van 
wat anderen doen, een vee! voor
komend verschijnsel. Hierdoor 
worden risico 's vaak te laat onder
kend, waardoor het marktsenti
ment zeer snel om kan slaan. 
Omdat de kapitaalmarkt van aile 
markten het meest geglobaliseerd 
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is, kan een vertrouwenscrisis snel 
om zich heen grijpen. Landen die 
kwetsbaar zijn omdat hun banken 
op korte termijn vee! buitenlands 
geld geleend hebben, hun con
currentiepositie verslechterd is 
of omdat ze weinig buitenlandse 
reserves hebben, worden op deze 
manier getroffen. 

Onder grote druk moeten ze 
hun munt devalueren, waarna 
hun bankensysteem doorgaans 
pas echt in de problemen komt, 
omdat de buitenlandse schuld van 
de banken ineens vee! groter ge
worden is en de korte termijn 
leningen van buitenlandse beleg
gers aan de banken plotseling niet 
meer verlengd worden. De aldus 
ontstane bankencrisis plant zich 
vervolgens voort in de reele 
economie doordat de getroffen 
banken de kredietkraan naar be
drijven moeten dichtdraaien. De 
economische groei neemt af, de 
werkloosheid toe, en door de 
devaluaties stijgen de prijzen en 
daalt de levensstandaard. 

Groei en de liberalisatie van de 
kapitaalmarkten maken niet ai
leen individuele Ianden kwets
baarder; ze maken het ook moei
lijker voor het IMF om een van 
haar kern taken - het bevorderen 
van wisselkoersstabiliteit- uit te 
oefenen. Ook de voorwaardelijke 
steunverlening aan Ianden in 
moeilijkheden - een andere kern
taak van het IMF - wordt steeds 
moeilijker. Door de globalisatie 
van de kapitaalmarkten grijpt een 
vertrouwenscrisis snel om zich 
heen, waardoor veellanden tege
lijkertijd in problemen komen en 
een beroep moeten doen op het 
IMF. Dit jaar bereikte deze steun
verlening dan ook een recordbe
drag van bijna 1 oo miljard dollar. 
Zeker op korte termijn lijkt ze 
weinig effectief te zijn geweest. 

Tegen de bovengeschetste ach-
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tergrond zijn er de afgelopen maanden voorstellen 
gelanceerd om de rol van het r M F bij het voorkomen 
en genezen van fmanciele onrust te versterken. Deze 
voorstellen gaan drie richtingen op: I. zorg dat Ian
den minder kwetsbaar worden voor vertrouwenscri
ses van de fmanciele markten; 2. (her)reguleer het 
internationale kapitaalverkeer en 3. maak de steun 
van het IMF effectiever. 

Maak landen minder kwetsbaar 

De meest effectieve manier waarop Ianden zich min
der kwetsbaar kunnen maken voor speculatieve aan
vallen op hun munten is door een muntunie aan te 
gaan. Oat blijkt nu wel in Europa, waar voorheen 
mondiale financiele onrust de intra-Europese wis
selkoersen onder druk zette, maar waar nu een be
trekkelijke rust heerst. Zonder het perspectief van 
de vastkoppeling van de wisselkoersen aan het begin 
van volgend jaar waren in ieder geval de Italiaanse 
lire (vanwege de onzekere politieke situatie) en de 
Finse markka (vanwege de handel met Rusland) 
onder speculatieve druk komen te staan. Het Euro
pese voorbeeld toont echter ook dat het aangaan van 
een muntunie lang kan duren. Een Aziatische of 
Latijns-Amerikaanse muntunie wordt nauwelijks 
als een serieuze optie gezien. 

Totnu toe zijn ookde zogenaamde currency boards 

in Argentinie en Hong Kong redelijk succesvol ge
bleken in het stabiliseren van de wisselkoers. Bij een 
currency board wordt de koppeling aan een sleutel
valuta, zoals de dollar, versterkt door de binnen
landse geldhoeveelheid rechtstreeks te koppelen aan 
de omvang van de buitenlandse reserves. Nemen de 
buitenlandse reserves af omdat de centrale bank 
hiermee de eigen val uta op moet kopen om de wis
selkoers te stabiliseren, dan zal ook de binnenlandse 
geldhoeveelheid afnemen. Hierdoor stijgt de rente, 
waardoor er weer kapitaal het land binnenstroomt 
en de druk op de wisselkoers vermindert. Een cur
rency board vereist dus dat het rentebeleid volledig 
ondergeschikt gemaakt wordt aan de stabiliteit van 
de wisselkoers . Renteverlagingen om de binnen
landse groei te stimuleren zijn niet meer mogelijk. 
Ook kan de centrale bank geen noodsteun meer ver
lenen als het bankenstelsel in de problemen komt. 
Deze noodsteun zou immers de binnenlandse geld
hoeveelheid vergroten zonder dat daar een ver
hoging van de buitenlandse reserves tegenover staat. 
Vanwege deze stringente implicaties was het voor
nemen van Indonesie en later Rusland om currency 
boards in te voeren, niet erg realistisch. 

Een optie die hier lijnrecht tegenover staat, maar 
ook tot minder kwetsbaarheid kan bijdragen is het 
geheel vrijlaten van de wisselkoers. Zwevende wis
selkoersen maken het echter moeilijker om de infla
tionaire krachten te beteugelen. Juist vanwege het 
terugdringen van de inflatie hebben veellanden op 
aandringen van het I M F hun munten gekoppeld aan 
een sleutelvaluta. Door het vastpinnen van de wis
selkoers kon de spiraal van devaluaties, die leiden tot 
stijgende prijzen waardoor looneisen worden uitge
lokt, die ten koste gaan van de concurrentiepositie, 
waardoor weer nieuwe devaluaties nodig zijn, door
broken worden. Bovendien kan, zoals nu in Mexico 
het geval is, ook een land met zwevende wisselkoer
sen zich gedwongen voelen om al te grote fluctuaties 
van de munt tegen te gaan 

Tenslotte kan een land beperkingen opleggen aan 
het kapitaalverkeer. De vastgekoppelde Aziatische 
munten kwamen onder moeilijk weerstaanbare 
druk omdat in korte tijd veel kapitaal wegvloeide. 
Dit kapitaal was eerder massaal binnengestroomd in 
de vorm van korte termijn leningen aan de Aziati
sche banken. Door de massale instroom van korte 
termijn kapitaal in te dammen, maken Ianden zich 
minder kwetsbaar voor omslagen in het marktsenti
ment. Een te grote kapitaalinstroom kan (tijdelijk) 
worden ingedamd door de kapitaalinstroom te be
lasten. In Chili gebeurde dit doordat een bepaald ge
deelte van de buitenlandse lening op een rekening 
van de centrale bank gestort moest worden waar
over geen rente werd vergoed. Over de effectiviteit 
van dergelijke kapitaal-invoerbeperkingen lopen de 
meningen echter uiteen. 

Het I M F zelf bepleit dat Ianden zich vooral door 
beter bankentoezicht en meer transparantie minder 
kwetsbaar moeten maken. Beter toezicht op de ban
ken moet zo voorkomen dat banken te veel geld 
lenen van het buitenland om dit vervolgens specula
tie£ in het onroerend goed van het eigen land te 
beleggen, zoals bijvoorbeeld in Thailand het geval 
was. Meer transparantie is nodig opdat buitenlandse 
geldschieters beter risicovolle van minder risico
volle beleggingen kunnen onderscheiden. 

De voorstellen om het toezicht op de banken in 
land en waar het kapitaal naar toestroomt te verster
ken, roept echter twee vragen op. Ten eerste de 
vraag hoe een dergelijk toezicht kan worden afge
dwongen. Al v66r de huidige crisis in I 997 werd im
mers een akkoord gesloten tussen industrielanden 
en opkomende economieen over vijfentwintig prin-
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cipes voor beter toezicht. Ten tweede rijst de vraag 
welke internationale instantie - het I M F, de Bank 
voor lnternationale Betalingen (BIB) of een nieuw op 
te richten organisatie - de naleving van de regels 
voor beter bankentoezicht zal moeten controleren. 

(Her)reaulerinB van het internationale 

kapitaalverkeer 

In de jaren zeventig lanceerde James Tobin een voor
stel om op elke wisselkoerstransactie een kleine be
lasting te heffen . Omdat de jaarlijkse kosten van zo' n 
belasting toenemen met het aantal transacties per 
jaar, wordt vooral het kortlopende kapitaalverkeer 
getroffen, terwijl de kosten voor het lange-termijn 
verkeer nauwelijks toenemen. Deze zogenaamde 
Tobin-tax zou paniek-achtig gedrag kunnen tegen
gaan: het plotseling terugtrekken van kapitaal is 
niet Ianger kosteloos. De uitvoering van deze belas
ting zou in handen van het I M F moeten komen te 
liggen . 

De Tobin-tax is nu weer volop in discussie. Het 
mooie van dit voorstel is dat het op een niet-bureau
cratische manier discrimineert tussen lange-termijn 
beleggingen en het meer speculatieve flitskapitaal. 
De moeilijkheid is echter dat tenminste de mede
werking vereist is van de grote fmanciele centra in de 
were! d. 

De econoom W Buiter heeft recentelijk voorge
steld om kortlopende leningen standaard te voor
zien van een optie die het voor de schuldenaar mo
gelijk maakt om de lening tegen een boete te verlen
gen. Hiermee hadden de Aziatische banken kunnen 
voorkomen dat de buitenlandse geldschieters hun 
leningen plotseling massaal opeisten. Een dergelijke 
optie zou standaard in aile contracten- dus ook voor 
Westerse Ianden en bedrijven - moeten worden op
genomen. Anders zou er immers een fors rentever
schil kunnen ontstaan tussen leningen zonder en le
ningen met de optie tot verlenging. 

De kosten van de kart lopende leningen zouden 
ook verhoogd kunnen worden door aanpassing van 
de eisen van de Bank voor Internationale Betalingen 
aan het eigen vermogen van banken, die gelden voor 
de banken in de industrielanden. Deze bepalen dat 
tegenover iedere gulden die een bank uitleent acht 
cent eigen vermogen moet staan. Centrale bankiers 
hebben de afgelopen weken geopperd om dit per
centage op te hogen naar tien of twaalf procent. Dit 
zou banken kieskeuriger moeten maken in hun le
ningen en de banken tegelijkertijd meer middelen 
geven om klappen op te vangen. Een alternatief zou 

zijn om een verdere clifferentiatie aan te brengen in 
de regels door speciaal de kapitaalvereisten voor ri
sicovollere leningen - bijvoorbeeld aan hedaifunds 

te verhogen. 
Verhoging van de BIB-regels of verdere risico

clifferentiatie van deze regels lijken zeker op korte 
termijn een realistisch alternatief voor een Tobin
tax . Toch zal het niet gemakkelijk zijn om de regels 
aan te scherpen. De BIB-afspraken zijn vrijwillig en 
moeten door de nationale staten of de Europese ge
meenschap in bindende regels worden omgezet . 
Japan wilde in 1988 aileen met de huidige regels ak
koord gaan als de ongerealiseerde koerswinsten van 
de Japanse banken op hun aandelenbezit tot het 
eigen vermogen gerekend konden worden . Op 
korte termijn voorkwam de Japanse regering hier 
mee dat de Japanse banken m eer eigen vermogen 
zouden moeten aantrekken. Maar toen de koersen 
op de beurs van Tokyo kelderden, waardoor de pa
pieren koerswinsten op de aandelen in het bezit van 
de Japanse banken uitgevlakt werden, bleken de Ja
panse banken over vee! te weinig eigen kapitaal te 
beschikken . Als gevolg daarvan moet de Japanse be
lastingbetaler nu voor de schade van de Japanse ban
kencrisis opdraaien. 

Fjfectievere I M F-steun 

Nationale staten hebben in de loop van de tijd verze
keringsinstrumenten ontwikkeld om een zichzelf 
versterkende paniek op fmanciele markten, zoals die 
nu op mondiaal niveau is ontstaan, tegen te gaan. 
Het gaat daarbij om deposito-verzekeringen, die 
voorkomen dat mensen massaal hun tegoeden bij 
banken opeisen, en om de lender if last resort- functie 
van centrale banken. Dit laatste houdt in dat de cen
trale banken steun verlenen aan banken die door de 
paniek in tijdelijke liquiditeitsmoeilijkheden geko
men zijn . Hiermee wordt voorkomen dat banken 
die in principe gezond zijn, als gevolg van tijdelijke 
liquiditeitsproblemen over de kop gaan. Ook faillis
sementswetgeving kan voorkomen dat levensvat
bare banken door dergelijke problemen ten onder 
gaan. Het dwingt de schuldeisers onder meer om 
hun collectieve belang (het voortbestaan van de on
derneming) te plaatsen hoven hun individuele be
lang (hoe krijg ik zo snel mogelijk mijn geld terug) . 

Het verzekeren van een bepaald risico kan echter 
roekeloos gedrag uitlokken dat juist de kans op het 
verzekerde risico vergroot. Een dergelijk moreel 
risico ('moral hazard') is moeilijk uit te sluiten maar 
kan wei worden tegengaan door boetes bij het ge-
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bruik van de verzekeringen of door verwijdering van 
het management in geval van laakbaar gedrag. 

Verschillende voorstellen tot beheersing van de 
mondiale fmanciele crisis orienteren zich op derge
lijke nationale mechanismen. Deze nationale me
chanismen kunnen natuurlijk niet klakkeloos op het 
mondiale niveau worden overgeplant. Schuldeisers 
zetelen meestal in verschillende Ianden met een 
eigen faillissementswetgeving; internationale orga
nisaties kunnen als er sprake is van wanbeheer moei
lijk zomaar nationale politici of managers verwij
deren . 

Een 'lender of last resort' -functie voor het I M F 

impliceert enerzijds een forse uitbreiding van de 
middelen van het I M F en anderzijds een forse uit
breiding van haar toezichtsfunctie. Tot nu toe treedt 
het toezicht van het I M F vooral in werking als Ianden 
in moeilijkheden zijn gekomen en een beroep moe
ten doen op het I M F. Maar om te beoordelen of Ian
den voor onmiddellijke liquiditeitssteun in aanmer
king komen, moet vooraf informatie beschikbaar 
zijn over de kredietwaardigheid op lange termijn. 
Op nationaal niveau is deze informatie voor centrale 
banken beschikbaar omdat zij ineestal ook het be
drijfseconomisch toezicht op het bankwezen onder 
hun hoede hebben (of nauw samenwerken met de 
toezichtsautoriteit). Op mondiaal niveau zou het 
betekenen dat het I M F zich intensief gaat bezig hou
den met het financiele toezicht en nauw gaat samen
werken met de BIB, die op dit terrein al actiefis.Als 
alternatief zou de lender of last resort-functie ook 
geheel bij de BIB gelegd kunnen worden. 

Om te voorkomen dat schuldgevers roekeloos 
worden omdat hun leningen toch indirect verzekerd 
zijn vanwege de toezegging van liquiditeitssteun aan 
een land, zal een lender of last resort-functie voor 
het IMF gecombineerd moeten worden met garan
ties dat schuldgevers een deel van hun schuld voor 
eigen rekening nemen. Hiertoe zijn verschillende 
voorstellen gedaan. Ten eerste zouden in internatio
nale schuldcontracten clausules opgenomen dienen 
te worden die de mogelijkheid geven de leenvoor
waarden bij meerderheid te wijzigen in plaats van 
met algemene instemming van de crediteuren. Ten 
tweede zou het I M F onder bepaalde voorwaarden 
haar toestemming kunnen geven aan land en om hun 
buitenlandse schuld tijdelijk op te schorten. Ten 
derde zou het I M F voorwaarden kunnen scheppen
zoals het verzamelen en verspreiden van informatie 
- om onderhandelingen over schuldherstructure-

ring tussen crediteuren en debiteuren mogelijk te 
maken . 

Tenslotte zou het 1M F aan landen die een beroep 
op steunverlening doen omdat ze achterstanden 
hebben bij het aflossen van hun buitenlandse schuld, 
niet meer de voorwaarde mogen stellen dat deze 
land en eerst tot een vergelijk met hun schuldeisers 
komen. Deze voorwaarde vergroot immers de on
derhandelingsmacht van de crediteuren. 

Het hervorminasplan van de G7 

Op een bijeenkomt op 30 oktober j.l. hebben de 
zeven belangrijkste industrielanden een plan ont
vouwd ter versterking van het fmanciele systeem, 
dat aansluit bij eerdere Amerikaanse voorstellen . 
Dit plan bevat een aantal van de hierboven ge
noemde elementen. Verbetering van het bankensys
teem en meer transparantie zouden tot minder 
kwetsbaarheid voor financiele paniek moeten lei
den; effectievere steunverlening van het IMF moet 
het besmettingsgevaar beperken . Door fmanciele 
paniek bedreigde 'gezonde' Ianden zouden op on
middellijke steun mogen rekenen, waaraan cre
diteuren voor een deel zouden moeten bijdragen. 
Verder zouden de nationale toezichthouders beter 
met elkaar samen moeten werken en zal er een on
derzoek moeten komen naar de regulering van 
'hedgefunds'. Het plan bevat slechts vage aanbeve
lingen omtrent hoe Ianden zich minder kwetsbaar 
zouden moeten maken met hun wisselkoerssys
teem. 

Het plan van de G7. laat meer vragen die hier
boven gesteld zijn onbeantwoord. Zo is nog niet 
duidelijk hoe beter toezicht zou moeten worden af
gedwongen of welke instantie hiervoor verantwoor
delijk zal zijn; hoe het toezicht moet worden ge
koppeld aan de voorwaarden voor het nieuwe 
steunfonds. Verder is nog onduidelijk hoe crediteu
ren gedwongen zouden kunnen worden een dee! van 
de lasten van de financiele crisis te dragen. Daar
naast kan men zich afvragen of het plan toereikend 
is. Hoewel beter toezicht en meer transparantie 
zeker gewenst zijn, is het twijfelachtig of ze het kud
degedrag op de fmanciele markten zullen temmen. 
Waren de beleggers wel zo slecht op de hoogte van 
de risico's die ze met hun leningen aan deAziatische 
land en liepen? Verder moet de effectiviteit van het 
toezicht niet overschat worden . Ook in Ianden waar 
geen sprake is van crony capitalism, zoals de v s of de 
Scandinavische Ianden, is het bankentoezicht de af
gelopen jaren schromelijk tekort geschoten en is de 
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belastingbetaler op hoge kosten gejaagd. In mijn 
ogen zou de effectiviteit van het bankentoezicht ver
hoogd worden als het gecombineerd wordt m et fi 
nanciele prikkels aan beleggers om roekeloos gedrag 
tegen te gaan. Hoe deze financiele prikkels het beste 
vorrn gegeven kwmen worden - door een belasting 
op kapitaalinvoer; een Tobin-tax, of indirect door 
differentiatie van de BIB-regels voor het eigen ver
mogen van banken - staat daarbij nog te bezien . 

Positieve en nesatieve intesratie 

Het recente G7-plan kan een eerste stap op de weg 
zijn naar grotere beleidsintegratie - positieve inte
gratie in term en van Tin bergen - als antwoord op de 
problemen die mede door kapitaalmarktintegratie 
en -liberalisatie - negatieve integratie - zijn ont
staan. Positieve integratie houdt in dat een aantal 
instrurnenten die op het nationale vlak ontwikkeld 
zijn om bet financiele systeem te reguleren en te 
stabiliseren, gedeeltelijk worden overgeheveld naar 
een supra-nationaal niveau. Dat positieve integratie 
meestal achter negatieve integratie 'aanloopt' en 
meestal in crisissituaties geforceerd wordt, komt 
omdat aan het verlies van soevereiniteit door het ge
leidelijk afbouwen van marktrestricties voor natio
nale staten waarschijnlijk ·minder politieke kosten 
verbonden zijn dan aan het meer zichtbare overdra
gen van soevereiniteit aan een supranationale 
organisatie. Positieve integratie lijkt no dig om de in
stabiliteit van de financiele markten in te perken, 
maar roept ook het probleem van overdracht van de
mocratische controle op: wie gaat de internationale 
toezichthouders controleren? 
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