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den'. Gemeenschappelijke bui
tenlandse politiek? Pijpers con
stateert 'de gemeenschappelijke 
wil tot een zekere afzijdigheid', al 
is het dan 'min of meer taboe 
daarvoor uit te komen'. De ont
wikkeling naar flexibiliteit, de rol 
van de natie in Oost- en in toene
mende mate ook weer in West
Europa, het is allemaal niet zo 
geruststellend. 

Tegelijk stelt Pijpers gerust 
doordat hij niet zo nodig moet: 
afzijdigheid is zo slecht nog niet, 
over Europa in ex-Joegoslavië 
moeten we niet klagen: de brand 
is mede dankzij Europa een bin
nenbrand gebleven en Sarajevo, 
ja, dat was toch vooral 'de jongste 

Instabiele valuta
markten 

Bart van Riel bespreekt: 

Mahbub ul Haq, Inge Kaul en lsabelle 

Grunberg(eds.), The Tobin Tax, coping 

withfinancial volatility, Oxford 

University Press 1996. 

De laatste jaren is de belangstel
ling voor het voorstel van Nobel
prijswinnaar James Tobin, om 
door nliddel van een transactie
belasting turbulenties op de valu
tamarkten te beperken, toegeno
men. De directe aanleiding hier
voor zijn de speculatieve aanval
len op het Europees Monetair 
Fonds en de Mexicaanse Peso in 
de eerste helft van de jaren negen
tig. Mondiale valutaonrust heeft 
een negatieve uitwerking op de 
econonlische groei. En zoals 
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pleisterplaats op de lange weg 
naar het anti-westers engage
ment.' 

In het derde deel - de titel 
'Een boerderij aan de Noordzee' 
is alweer een plaagstoot - wordt 
vooral de veranderde en nog 
steeds veranderende positie van 
Nederland in de groter wordende 
Eu belicht. Met name aan de 
'normalisering' van onze buiten
landse politiek wordt nogal wat 
aandacht besteed. Pijpers ziet die 
normalisering als een proces dat 
zowel beïnvloed werd door de 
verwerking van dekolonisatie
trauma's - tot '8 5 zo ongeveer -
als door het naar elkaar toegroei
en in de Eu. In die ontwikkeling 

Mexico moest ondervinden, kun
nen speculatieve aanvallen op hun 
munt voor individuele landen 
kostbare gevolgen hebben. 

The Tobin-tax, met bijdragen 
van vooraanstaande specialisten 
als Franke!, Kenen, Eichengreen 
en Wyplosz en Tobin zelf, poogt, 
in mijn ogen vaak bevredigende, 
antwoorden te vinden op de 
meest gehoorde bezwaren tegen 
de Tobin-tax en het bevat veel 
empirische informatie over wer
king en omvang van de mondiale 
valutamarkten. 

Tob in lanceerde zijn voorstel 
al aan het begin van de jaren 
zeventig. In die tijd werd het ech
ter compleet genegeerd. De ge
dachte om door nliddel van een 
transactiebelasting het specula
tieve element op financiële mark
ten te beperken gaat terug op 
Keynes. Om het verstorende ele-

past de nieuwe oriëntatie van ons 
buitenlands beleid op Bonn en 
Parijs. We beginnen het te leren. 
Maar bescheidenheid blijft het 
probleem. 'Zwarte maandag', de 
Nederlandse reacties op Dili, 
Srebrenica, de aankoop van 
Apache helikopters, we moeten 
nog veel leren. Ik kan het niet 
ontkennen: bescheidenheid siert 
de mens. Maar of het nu om 
Europa gaat of om Nederland, ze 
moeten wel weten dat we 
bestaan. 

PIET OANKERT 

Lid van het Europees Parlement voor 

de PvdA 

ment van korte termijn specula
ties op de lange temlijn investe
ringsbeslissingen terug te dringen 
beval hij in zijn Gel}eral Theory een 
belasting op aandelentransacties, 
zoals die toen in London bestond 
(en nog steeds bestaat), ook voor 
WallStreet aan. 

De stabiliserendejunctie van de 

Tobin-tax 

De omzetten op de internationale 
valutamarkten zijn enorm groot. 
Volgens schattingen ging er in 
april 1995 per dag genliddeld 
1 25o miljard dollar om. Tijdens 
perioden van heftige speculaties 
gaat het zelfs om een veelvoud 
van dit bedrag. Het overgrote 
deel van de transacties vind plaats 
tussen de financiële instellingen 
onderling. Bij maar een op de vijf 
transacties is een niet-financiële 
klant betrokken. Verder worden 
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de gekochte valuta nooit veellan
ger dan een week aangehouden. 
Het is met name dit korte-ter
mijn karakter van de meeste valu
tatransacties dat deze markt zo 
instabiel maakt. Op de korte ter
mijn baseren de handelaren zich 
hoofdzakelijk op extrapolatie van 
de bestaande trends. Hierdoor 
wordt kuddegedrag teweeg ge
bracht, dat tot grote schomme
lingen van de koersen kan leiden. 

De essentie van de Tobin-tax 
is dat korte-termijn transacties 
hiermee duurder gemaakt wor
den, terwijl de kosten voor het 
lange-termijn verkeer er nauwe
lijks door toenemen. Hoe meer 
transacties er per jaar gemaakt 
worden, hoe meer belasting er 
immers op jaarbasis betaald moet 
worden. Door het aantal korte 
termijn transacties terug te drin
gen kan de Tobin-tax bijdragen 
aan meer stabiliteit op de valuta
markten. Verder ontstaat er 
meer speelruimte voor de mone
taire autoriteiten. Vanwege het 
duurder worden van valutatrans
acties kunnen er namelijk ver
schillen tussen de internationale 
rentevoeten ontstaan. 

Tobins oorspronkelijke ge
dachten gingen uit naar een trans
actiebelasting van één tot een half 
procent van de waarde van de 
transactie. Dit is bij nader inzien 
echter te hoog. Door de smalle 
winstmarges in de valutahandel 
zal een transactiebelasting boven 
de half procent leidden tot een 
drastische afname van het aantal 
transacties, en zoals Frankel sug
gereert zelfs het karakter van de 
valutahandel veranderen. Een te 
sterke terugval van het aantal 
transacties op de markt zou desta
biliserend kunnen werken. In dit 
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boek wordt daarom van een 
Tobin-tax uitgegaan die een 
kwart tot een tiende procent 
bedraagt. 

Een belasting van deze orde 
van grootte verschaft de monetai
re autoriteiten echter een geringe 
speelruimte en zou George Soros 
niet weerhouden hebben om het 
Britse pond in I 99 2 aan te vallen. 
Toch moet het effect van zelfs een 
zo geringe transactiebelasting 
volgens de meeste auteurs in dit 
boek niet onderschat worden. De 
speelruimte van de monetaire 
autoriteiten om een andere ren
te-politiek dan elders te voeren, 
mag dan in deze situatie nauwe
lijks toenemen maar kan toch nog 
voldoende zijn om een ordente
lijke herschikking van de koersen 
te bewerkstelligen, voordat de 
financiële markten dit op een 
minder rustige manier afdwin
gen. En hoewel grote klappers op 
de valutamarkt, zoals die van 
Soros in I 99 2, er niet mee voor
komen worden, helpt een Tobin
tax wel in het voorkomen van de 
opbouw van spanningen op de 
valutamarkt, die uiteindelijk tot 
grote klappers kunnen leiden. 
Om het speculeren duurder te 
maken zouden er verder in tijden 
van grote spanningen op de valu
tamarkt, naast de Tobin tax, nog 
andere middelen kunnen worden 
ingesteld zoals een rente-vrije 
depositoverplichting voor bui
tenlandse ingezetenen. 

De opbrenasten van een Tobin-tax 

Zelfs een Tobin-tax van geringe 
omvang leidt, volgens de bereke
ningen in dit boek, al tot omvang
rijke belastingopbrengsten. Een 
belasting ter grootte van o, 2 5 
procent brengt naar schatting 

zo'n 290 miljard dollar per jaar 
op en een van o, I procent rond 
de I so miljard. Met deze belas
ting op grensoverschrijdend kapi
taalverkeer zouden grensover
schrijdende problemen als veilig
heid, vervuiling en armoede 
beter door de Verenigde Na ties 
kunnen worden aangepakt. 

Landen, zeker die zonder een 
belangrijk financieel centrum, 
zouden een groot gedeelte van de 
belasting zelf kunnen behouden. 
De toename van de kapitaalmobi
liteit maakt het voor afzonderlij
ke nationale staten steeds moeilij 
ker deze productiefactor te belas
ten . Met de Tobin-tax zou een 
stap kunnen worden gezet om 
gezamenlijk belastingsoevereini
teit terug te winnen. Wanneer 
landen een groot deel van de 
opbrengsten zelf mogen behou
den zullen ze ook een groter 
belang krijgen in de naleving 
ervan. 

BelastinaontwijkinB en de 
Tobin-tax 

De meest gehoorde reactie op de 
Tobin-tax is dat het een mooi, 
maar praktisch onuitvoerbaar 
idee is . De financiële markten 
zouden altijd wegen kunnen vin
den om de belasting te ontwijken 
door nieuwe producten te ont
wikkelen en de markten zouden 
altijd uit kunnen wijken naar lan
den die de belasting niet heffen. 
De discussie over de praktische 
uitvoerbaarheid van de Tobin-tax 
komt in dit boek dan ook ruim
schoots aan de orde. 

Peter Kenen presenteert in dit 
boek een gedetailleerd voorstel 
om ontwijking van de Tobin-tax 
zoveel mogelijk te beperken. Hij 
beargumenteert hiertoe aller-
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eerst waarom de belasting betaald 
zou moeten worden in de landen 
waar de handel plaatsvindt, en 
niet in het land waar het hoofd
kantoor van de bank is gevestigd 
of de afboeking geschiedt. Om te 
voorkomen dat de handel zich 
verplaatst naar landen die geen 
Tobin-tax heffen zouden transac
ties met deze landen eenzijdig 
moeten worden belast. Ontwij 
king naar afgeleide producten 
(derivaten) zou voorkomen kun
nen worden door ook deze pro
ducten te belasten. Voor de 
meeste technische problemen 

BOEKEN 

verbonden aan toezicht en nale
ving van de Tobin-tax lijkt een 
oplossing gevonden te kunnen 
worden. 

Hoewel het Kenen-plan niet 
de medewerking van alle landen 
vereist, zouden in ieder geval de 
acht belangrijkste financiële cen
tra van dit moment er aan mee 
moeten doen. Gezien hun hete
rogeniteit blijft het een moeilijke 
politieke opgave deze landen van 
de noodzaak en de voordelen van 
een transactiebelasting te over
tuigen. Misschien zal deze taak er 
in de toekomst, na de volgende 

periode van mondiale valutaon
rust, gemakkelijker op worden. 
Want de verwachting is dat met 
de aanhoudende groei van de 
financiële markten ook de 
beweeglijkheid van deze markten 
verder zal toenemen. Het is niet 
uitgesloten dat we hiervan in de 
aanloop naar de E M u de eerste 
voorbeelden te zien krijgen. 

BART VAN RIEL 
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