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De bekroning van de Europese 
monetaire integratie in de vorm 
van één munt is een ideaal dat 
door de EMs-landen die aan het 
wisselkoersmechanisme van het 
E M s deelnemen zonder aarzeling 
wordt gedeeld. De landen blij
ken zelfs bereid te zijn in een 
periode van economische terug
gang de overheidsuitgaven extra 
te beperken om aan de vereiste 
waarden van de convergentiecri
teria voor toetreding tot deze 
ideaalvorm van monetaire inte
gratie te kunnen voldoen. 

Eigenlijk is zo'n sterke over
tuiging bij bijna alle EMS-landen 
om deel te willen nemen aan de 
bekroningsfase van de monetaire 
integratie verrassend. Zoals bij 
iedere verandering van economi
sche structuren het geval is, gaat 
ook deze verandering naar één 
munt gepaard met kosten en 
baten. De baten worden in dit 
geval omarmd en de kosten nage
noeg genegeerd. Nu zijn de baten 

wel goed te beschrijven, maar 
slecht te kwantificeren. Dit geldt 
nog niet zozeer voor de bespa
ring op de omwisselingskasten 
voor valuta's en op de afdek
kingskasten van het wisselkoers
risico. Beide kostensoorten zul
len voor de valuta's van de lan
den die deelnemen aan de mone
taire unie verdwijnen. Daar staat 
echter tegenover dat de banken 
een even groot bedrag aan in
komsten gaan missen. Ze kunnen 
daarbij natuurlijk op personeels
kosten bespar n, maar in een 
situatie van welhaast permanent 
te hoge werkloosheid - zoals 
thans in de Europese landen -
zijn deze kosten op nationaal 
niveau zeker niet volledig als een 
besparing aan te merken. Af
wezigheid van omwisselings- en 
afdekkingskasten lijkt bovendien 
te kunnen bijdragen aan een in-
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tensivering van de handel tussen 
de betrokken landen, waarbij 
sterker dan voorheen een effi
ciënte produktie wordt bewerk
stelligd. De formulering van 
deze baat is bewust voorzichtig 
gekozen, aangezien empirisch 
onderzoek tot nog toe niet of 
nauwelijks een significante bij
drage van de vermindering van 
de genoemde kosten aan de 
omvang van de internationale 
handel oplevert. 

Een zelfde onzekerheid over 
de kwantitatieve omvang geldt 
overigens ook voor de kosten van 
deelname aan een monetaire 
unie. Deelnemende landen ver
liezen de monetaire politiek en 
de wisselkoers als beleidsinstru
menten, terwijl het gebruik van 
het financiële overheidsbeleid 
van hogerhand aan beperkingen 
zal worden onderworpen. Indien 
zich in de Europese . monetaire 
unie landspecifieke economische 
schokken zullen gaan voordoen 
en er is geen enkele reden te ver
onderstellen dat de monetaire 
unie dit zal voorkomen - , zal een 
deelnemend land door het ver
lies aan economische beleidsin
strumenten heel slecht in staat 
zijn hierop met compenserend 
economisch beleid te reageren. 
Aangezien de omvang en intensi
teit van de toekomstige land
specifieke schokken in nevelen 
zijn gehuld, valt ook weinig te 
zeggen over hun extra kosten 
voor een land ingeval het tot een 
monetaire unie toetreedt. 

Niettegenstaande deze onze
kerheden over de kosten en 
baten voor landen die aan de 
overgang naar één Europese 
munt zijn verbonden, zijn zoals 
gezegd de landen die thans aan 
het wisselkoersmechanisme van 
het E M s ·deelnemen vastbesloten 
zo spoedig mogelijk deze over-



gang te maken. De weg naar zo'n Europese munt is 
evenwel bepaald niet zonder obstakels. De valuta
crises in het EMS in september 1992 en augustus 
r 99 3 wezen dat al uit. De vaste wisselkoersen in het 
EMS zijn in 1993 uiteindeHjk 'gered' door de 
fluctuatieband voor de wisselkoersen van de be
trokken valuta's op te rekken van vier-en-een-half 
tot dertig procent. Natuurlijk valt niet te verdedi
gen dat een bandbreedte van dertig procent zich 
nog laat rijmen met het begrip vaste wisselkoers. Er 
waren andere mogeHjkheden het wisselkoersme
chanisme door de valutacrisis te slepen. Zo hadden 
de koersen kunnen worden aangepast - met be
houd van de nauwe bandbreedte van vier-en-een
half procent. Ook hadden de monetaire autoritei
ten van de EMS-landen kunnen besluiten tot weder
invoering van kapitaalrestricties om speculatief 
kapitaalverkeer te ontmoedigen. 

De keuze ten gunste van het oprekken van de 
fluctuatieband heeft de zin van het denken over een 
alternatief niet achterhaald. Op de weg naar één 
munt zullen de deelnemende landen nog een traject 
moeten passeren waarin hun munten al nauw aan
eengeklonken zijn en in een bepaalde' fase zelfs al 
onverbrekeHjk vaste wisselkoersen zonder een 
fluctuatieband hebben, zonder dat er nochtans spra
ke is van één munt. Op dat traject zijn de vaste wis
selkoersen uiterst kwetsbaar voor aanvallen van 
valutaspeculanten. Aangezien een verbreding van 
de fluctuatieband en een aanpassing van de wissel
koers dan per definitie zijn uitgesloten; resteert 
slechts het gebruik van kapitaalrestricties, als aan
vuWng op het monetaire instrumentarium, ter ver
dediging van de vaste wisselkoerswaarden. 

De monetaire autoriteiten zijn heden ten dage 
hevig gekant tegen het gebruik van kapitaalrestric
ties. Deze opstelling sluit uitstekend aan bij de hui
dige mode van liberalisering en deregulering. Toch 
hebben deze restricties wel degelijk hun attractie. 
In het navolgende zullen de voor- en nadelen alsook 
de mogelijk bruikbare vormen van kapitaalrestric
ties worden geschetst, uitmondend in de aanbeve
ling om in het kritieke traject van de weg naar één 
Europese munt een dubbele wisselmarkt te hante
ren. Zo'n valutamarkt kent een segment voor valu
tatransacties die zijn verbonden met de internatio
nale goederen- en dienstenhandel en een segment 
voor internationale kapitaaltransacties. In het eer
ste segment bestaat dan een vaste koers, in het 
tweede een in beginsel vrij zwevende koers. De 
aanbeveling behelst bovendien om door middel van 
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de rente de zwevende koers voor kapitaaltransac
ties op het niveau van de vaste wisselkoers in het 
eerste segment te houden. Mocht de speculatie 
tegen een valuta evenwel te krachtig worden, dan 
biedt het stelsel de monetaire autoriteiten de ruim
te de koers voor kapitaaltransacties tijdelijk van de 
vaste waarde te laten afwijken. 

De economische voor- en nadelen van onbelemmerd 
internationaal kapitaalverkeer 

In de economische wetenschap wordt sterk gehecht 
aan de optimale allocatie van de produktie in de 
wereld. Zo'n allocatie betekent dat de produktie 
daar plaatsvindt waar de produktiekosten het laagst 
zijn. Op deze wijze wordt de wereld voorzien van 
produkten tegen een minimale inzet van produktie
middelen. Anders gesteld: gegeven de beschikbare 
hoeveelheid produktiemiddelen in de wereld is er 
in het geval van een optimale allocatie van de pro
duktie een maximalisering van de produktie
omvang in de wereld . 

Een geografische bewegelijkheid van de produk
tiefactoren, zoals arbeid en kapitaal, kan bijdragen 
aan de optimale allocatie van de mondiale produk
tie. De produktiefactoren zullen de neiging hebben 
te bewegen naar die plaatsen waar hun produktivi
teit het hoogst is. De directe impuls voor de bewe
ging is natuurlijk de beloningsvoet voor produktie
factoren. Maar aangezien de producenten de belo
ningsvoet van een produktiefactor in de pas zullen 
laten lopen met de produktiviteit van deze produk
tiefactor, zullen op deze wijze de produktiefactoren 
zich toch bewegen in richtingen van de hoogste pro
duktiviteit. 

Indien belemmeringen van overheidswege op 
de internationale beweging van kapitaal worden 
afgeschaft, zal dit krachtens de voorgaande redene
ring een bijdrage leveren aan de mobiliteit van pro
duktiefactoren en dus aan de optimale allocatie van 
de produktie in de wereld. Dit is het belangrijkste 
argument ten gunste van vrij internationaal kapi
taal verkeer. 

Een tweede argument om het internationale 
kapitaalverkeer te liberaliseren is de positieve im
puls die daarvan uitgaat op de concurrentie in de 
nationale financiële sector. Door de gemakkelijke 
toegang van buitenlands kapitaal worden eventuele 
concurrentiebeperkende praktijken van de binnen
landse financiële instellingen doorbroken. Dit zal 
leiden tot attractief lage prijzen in de financiële sec
tor en het zal bovendien een prikkel vormen tot 
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financiële innovaties - dit zijn nieuwe financiële 
produkten. De consument is hierbij gebaat, want 
het betekent dat het scala aan financiële produkten 
toeneemt en zodoende de afstemmingsmogelijk
heid van het aanbod op de wensen van de consu
ment groter is. 

Tegenover deze vermeende voordelen van vrij 
internationaal kapitaalverkeer staan twee soorten 
van tegenargumenten. De ene soort bestaat uit 
nadelen die zijn verbonden aan dit vrije kapitaalver
keer, terwijl de andere soort de kracht van de voor
delen afzwakt. 

Het eerste nadeel van vrij internationaal kapi
taalverkeer doet zich voor als er sprake is van vaste 
wisselkoersen. Het blijkt onmogèlijk te zijn vaste 
wisselkoersen en vrij internationaal kapitaalverkeer 
te combineren met nationale autonomie bij het 
voeren van monetaire politiek. Afwezigheid van 
nationale beleidsautonomie wordt alom als negatief 
ervaren. Hier doet zich dus blijkbaar een onver
enigbare drieëenheid voor van economische wense
Lijkheden. Deze onverenigbaarheid zal met een 
praktijkvoorbeeld worden geïllustreerd. 

In maart 1983 heeft Nederland voor het laatst 
de waarde van de gulden ten opzichte van de Duitse 
mark verminderd, namelijk met twee procent. Op 
dat moment hebben de Nederlandse monetaire 
autoriteiten (De Nederlandsche Bank en het 
Ministerie van Financiën) uitgesproken dat deze 
waardeverandering tegenover de mark wel de laat
ste zou zijn. Tot nog toe kon deze belofte gestand 
gedaan worden. Duitsland kende in die periode al 
vrij internationaal kapitaalverkeer; Nederland brak 
sindsdien in snel tempo de resterende restricties op 
het kapitaalverkeer af. 1 Daardoor dienden in toene
mende mate de Nederlandse en Duitse rentes te 
convergeren. Immers, afgezien van risicoverschil
len, zullen beleggers de richting van hun investe
ring laten leiden door rendementsverschillen . 2 

Naast de rentes op vergelijkbare beleggingen in 
Nederland en Duitsland wordt dit rendement 

bepaald door de verwachte waardeverandering van 
de gulden ten opzichte van de mark. ln toenemende 
mate kregen de financiële markten de overtuiging 
dat die onderlinge waarde niet meer zou verande
ren. Het renteverschil werd daardoor de enige 
overweging voor beleggers en hun arbitrage-aktivi ~ 

teiten als reactie op zo'n verschil, egaliseerde ver
volgens dit verschil. 

Hadden de Nederlandse monetaire autoriteiten 
in die jaren een poging gedaan de Nederlandse 
rente te verlagen, teneinde zo via een vergroting 
van de kredietvraag de produktie en daarmee de 
werkgelegenheid te vergroten, dan hadden ze de 
gulden geweldig onder druk gezet. De beleggers 
zouden dan namelijk massaal voor Duitse beleggin
gen met hun hogere rente hebben gekozen en zo de 
vraag naar guldens hebben laten opdrogen, terwijl 
de vraag naar marken massale vormen zou hebben 
aangenomen. Een vaste wisselkoers tussen gulden 
en mark zou in die omstandigheid niet te handhaven 
zijn geweest. Deze schets laat zien dat een land - en 
zeker een relatief klein land - een zelfstandig 
monetair beleid wel kan afschrijven, wil het bij een 
onbelemmerd internationaal kapitaalverkeer vaste 
wisselkoersen handhaven . 

Een tweede bezwaar van vrij internationaal 
kapitaalverkeer is dat het sterk geleid wordt door 
de verwachting die beleggers omtrent de wissel ~ 

koers hebben . Via dit kanaal kunnen kapitaalstro
men een stelsel van vaste wisselkoersen zwaar 
onder druk zetten. Dit kan zelfs gebeuren als de 
monetaire autoriteiten van een land niet eens voor
nemens zijn een van andere, bij de wisselkoersen 
betrokken, landen onafhankelijk monetair beleid te 
voeren. Indien wisselkoersverwachtingen rationeel 
worden gevormd, zijn hun bepalende factoren de 
verwachtingen omtrent de fundamentel e determi
nanten van de wisselkoers. Daartoe behoren het 
geldaanbod en de binnenlandse produktie. Alleen al 
de verwachting van een expansiever geldaanbod, 
vanwege bijvoorbeeld een opkomende werkloos
heid, of de verwachting van een tegenvallende bin-

1 . Als uitvloeisel van de Sinale Europeon 
Act en het daaruit resulterende project 
'Europa~ 1992' dienden de lidstaten van 
de EG hun internationae kapitaalrestric
ties medio 1990 afgeschaft te hebben. 
Enkele uitzonderingen daargelaten, is 
deze afspraak gerealiseerd. 

trekkelijkheid van een bepaalde beleg~ 
ging. Met liquiditeit wordt bedoeld de 
omzet op een markt. Is deze omzet 
groot, dan weet een belegger dat hij snel 
en zonder de prijs nadelig te beïnvloe
den grote hocveelheden van de beleg~ 
ging van de hand kan doen. Hij kan om 
a ie reden genoegen nemen met een wat 
lagere rente op zo'n belegging in ver~ 

gelijking met een belegging in een 
minder liquide markt. De grotere omzet 
op de Duitse obligatiemarkt zou op 
grond hiervan een verklaring kunnen 
zijn voor het jarenlang bestaande gerin~ 
ge positieve verschil tussen de kapitaal
marktrente in Nederland ten opzichte 
van die in Duitsland. 2. Ook de liquiditeit van een markt 

speelt een rol bij de bepaling van de aan-
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nenlandse produktie kan voldoende zijn om een 
devaluatieverwachting in de markt te creëren. In 
het geval van vrij internationaal kapitaalverkeer zet
ten de beleggers een wisselkoers aldus sterk onder 
druk. Op deze wijze kunnen de valutaspeculanten 
een se!Jju!fil/ing-valutacrisis oproepen. De succes
volle speculatie tegen de Franse frank in de zomer 
van 1993 lijkt goed te passen in dit stramien. De 

jundaroentals van de wisselkoers van de frank en 
mark zagen er goed uit en wezen op een evenwich-
tige waarde van de wisselkoers. Desondanks werd 
een speculatiegolf tegen de frank ingezet op basis 
van de verwachting dat dat de Franse overheid 
maatregelen zou gaan nemen om de hoge werkloos
heid tegen te gaan. Anderzijds verwachtte de markt 
niet dat Duitsland zijn restrictieve monetaire beleid 
zou aanpassen om daarmee Frankrijk bij een onge
wijzigde wisselkoers de ruimte voor een ex
pansiever monetair beleid te geven. Duitsland zou, 
zo was de verwachting, de bestrijding van de eigen, 
als gevolg van de Duitse eenwording toegenomen, 
inflatie centraal blijven stellen. 

Zijn de verwachtingen van de beleggers niet 
rationeel gevormd, dan kan het gedrag van de spe
culanten op de valutamarkt, en daarmee het gedrag 
van internationale kapitaalstromen, nog grilliger 
worden. Het verleden wijst uit dat ten aanzien van 
de Amerikaanse dollar de valutaspeculanten zich op 
steeds weer andere economische variabelen rich
ten. In het begin van de jaren tachtig waren de 
wekelijkse groeicijfers van het Amerikaanse geld
aanbod sterk bepalend voor de dollarkoers. Ver
volgens werd het maandelijkse cijfer voor het 
Amerikaanse handelsbalanstekort essentieel voor 
de dollarwaarde. Tegenwoordig is vooral de ont
wikkeling van de industriële produktie en de werk
gelegenheid van groot belang voor de dollar. Nog 
erger wordt het wanneer de speculanten zich in hun 
wisselkoersverwachtingen laten leiden door een 
analyse van de positie van een valuta op basis van 
charting. Bij deze techniek leiden de valutamarkt
analystende verwachte ontwikkeling van een wis
selkoers af uit bepaalde patronen die de betrokken 
wisselkoers in het naaste verleden heeft laten zien. 
Het bandwagon-effect is er in wezen één patroon 
van, waarbij de speculanten handelen op basis van 
het doortrekken van de trendmatige ontwikkeling 
van de koers in het naaste verleden. Indien specu
lanten massaal dit patroon de leidraad van hun 
gedrag laten zijn, is de uitkomst voor de wissel
koers eveneens een se!Jju!filling prophesy. 

Zoals eerder aangevoerd, zijn er naast nadelen van 
vrij internationaal kapitaalverkeer ook argumenten 
aan te voeren die de vermeende voordelen ervan 
ondermijnen. 

De gedachte dat het liberaliseren van het inter
nationaal kapitaalverkeer bijdraagt aan de optimale 
allocatie van produktie in de wereld geldt theore
tisch gezien slechts in het geval er geen andere ver
storingen inwerken op de produktie-allocatie in de 
wereld. Dit is een uiterst onrealistische veronder
stelling. Het betekent onder meer dat alle markten 
(ook de goederenmarkten) de structuur van volle
dige mededinging moeten hebben. Monopolies, 
kartels, oligopolies, enzovoort zijn dan niet toege
staan. Verder mogen er geen belastingen worden 
geheven, en zeker geen belastingen met gedifferen
tieerde tarieven, zoals de verschillende percentages 
BTW in Nederland, of een zelfde belasting in ver
schillende landen maar wel met uiteenlopende 
tarieven, hetgeen ten aanzien van de BTW zelfs in de 
Eu nog gebeurt. 

Verder is het uiterst twijfelachtig of het specula
tieve kapitaalverkeer dat normaliter een korte-ter
mijnkarakter heeft ook maar enigermate bijdraagt 
aan de optmale allocatie van de produktie. Deze 
vorm van kapitaalverkeer laat zich overheersend 
leiden door verwachte wisselkoersveranderingen. 
Het speculatieve kapitaal ontvlucht tijdelijk de valu
ta met een devaluatieverwachting, om er vervol
gens na een eventuele devaluatie gedeeltelijk weer 
naar terug te keren. Zo'n tijdelijke beweging heeft 
geen betekenis voor de produktiestructuur en 
mogelijk zelfs een tegenwerkend effect op de opti
male produktiestructuur. Als de devaluatie die in 
de lucht hangt op basis van de fundamentals gerecht
vaardigd is, zal het land van de betrokken valuta 
door de devaluatie een verbetering van de interna
tionale concurrentiepositie tegemoet kunnen zien. 
Het is dan zaak met spoed in perspectiefrijke pro
duktiesectoren in dat land te investeren . 
Kapitaalvlucht werkt deze mogelijkheid tegen. 

Vormen en kosten van internationale kapitaal

restricties 

De argumenten in de voorgaande paragraaf geven 
geen eenduidig antwoord op de vraag of het inter
nationale kapitaalverkeer vrij. moet worden gelaten 
dan wel aan beperkingen dient te worden onder
worpen. Immers, er zijn zowel argumenten pro als 
contra vrij internationaal kapitaalverkeer. Het is 
een kwestie van afweging van zowel de relevantie 
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als de kracht van de argumenten, waarbij mijns 
inziens met name de argumentatie tegen vrij kortlo
pend kapitaalverkeer krachtig is . (Maar uiteindelijk 
blijft deze visie subjectief.) Zelfs al zou algemeen de 
mening heersen dat beperkingen op het kapitaal
verkeer wenselijk zijn, dan nog is het de vraag of 
daadwerkelijk tot dergelijke beperkingen moet 
worden overgegaan. Van belang is namelijk ook of 
er wel instrumenten voorhanden zijn om het inter
nationale kapitaalverkeer tegen beperkte kosten en 
met voldoende effectiviteit aan banden te leggen. 

Er zijn verschillende instrumenten ter beper
king van internationale kapitaalstromen beschik
baar. Het bekendste instrument is zonder twijfel de 
Tobin tax, genoemd naar de voormalige Yale-hoog
leraar James Tobin. Het is een uniform, laag belas
tingtarief dat zou moeten worden opgelegd aan 
iedere transactie op de valutamarkt. Met andere 
woorden, het is een belasting die drukt op iedere 
valuta-omwisseling. Door een heffing van, zeg, een 
half procent zal een korte-termijnvlucht uit en 
terugkeer in een bepaalde valuta (hèt kenmerk van 
valutaspeculatie) in korte tijd met twee keer een 
halfprocent, ofte wel met één procent, worden 
belast. Speelt zo'n speculatie-round trip zich binnen 
een week af - hetgeen niet ongebruikelijk is - , dan 
zijn de kosten op weekbasis een procent, hetgeen 
op jaarbasis een kostenpost van 52 procent bete
kent. Het is geen kostenfactor die speculatie geheel 
zal tegengaan, maar één die speculatie wel kan ont
moedigen. Vooral ingeval wisselkoersverwachtin
gen zijn gebaseerd op het bandwaaon-effect, kan 
zo'n Tobin-heffing de aanzet tot een trendmatige 
verandering van de wisselkoers voorkomen en 
aldus het ontstaan van een speculatiegolf dwarsbo
men. 

Een ander mogelijk instrument is het belasten 
van open posities in vreemde valuta van banken. Zo 
kan van banken worden geëist dat ze voor een 
bepaald percentage van hun open vreemde-valuta
posities renteloze tegoeden bij de centrale bank 
aanhouden. Dit betekent renteverlies en is voor de 
banken een kostenpost die zal wo: den doorbere
kend aan de tegenpartij bij valutatransacties. 

Het wezenlijkste probleem van speculatiefkapi
taal is de druk die ervan op de wisselkoers kan uit
gaan. De oplossing zou daarom ook gezocht kunnen 

3. Empirisch onderzoek wijst uit dat, 
vanuit de optiek van een Amerikaanse 
belegger bezien, door het internationali-

worden in de richting van het afschermen van het 
relevante deel van de valutamarkttransacties voor 
speculatieve transacties . Landen zoeken met name 
wisselkoersstabiliteit voor de internationale goede
ren- en dienstentransacties. Men zou deze transac
ties via een deelmarkt van de valutamarkt kunnen 
laten lopen, waarin de prijs van de vreemde valuta
de commerciële wisselkoers - vast is. Voor de 
financiële transacties is dan een tweede deelmarkt 
van de valutamarkt gereserveerd, waarin de prijs 
de financiële koers - aan het krachtenspel van vraag 
en aanbod wordt overgelaten. De financiële koers 
zweeft dus. Zo'n stelsel van twee gescheiden valu
tamarkten wordt een dubbele wisselmarkt ge
noemd. 

Voor het speculatieve kapitaalverkeer is een 
zwevende wisselkoers geen nadeel. Maar ook voor 
langlopend kapitaalverkeer, zoals de internationale 
transacties in obligaties en aandelen en buitenlandse 
directe investeringen, behoeven zwevende wissel
koersen niet nadelig te zijn. Dergelijke kapitaalstro
men worden namelijk in tegenstelling tot goede
renstromen vooral ook ingegeven door de behoefte 
aan risicospreiding. Door zo'n risicospreiding is 
een belegger of bedrijf in staat om bij e~n gegeven 
gemiddeld rendement van de beleggingsportefeuil
le het risico (in de vorm van de variatie in het ren
dement) aanzienlijk te drukken. Hoe meer de indi
viduele beleggingsobjecten qua opbrengstprofiel 
verschillen, hoe effectiever de risicospreiding is.J 
De macro-economische kosten die zijn verbonden 
aan invoering van beperkingen op het kapitaalver
keer lijken derhalve, zo ze al positief zijn, al met al 
niet hoog te zijn. 

Een variant van een dubbele wisselmarkt is in 
Nederland toegepast in het begin van de jaren 
zeventig. Het waren de nadagen van het wereldwij
de stelsel van vaste wisselkoersen, dat bekend staat 
als het stelsel van Bretton Woods. Dat stelsel had in 
die jaren te kampen met een kapitaalvlucht vanuit 
de Amerikaanse dollar naar een aantal Europese 
valuta's en de Japanse yen toe. Dit verschijnsel 
zorgde onder meer voor een opwaartse druk op de 
gulden. Ten einde deze druk tegen te gaan voerde 
Nederland in '97' het zogenaamde 0-circuit in.4 
Dit hield in dat buitenlanders Nederlandse obliga
ties enkel nog konden aankopen met guldens die 

seren van een aandelenportefeuille het 
risico van een omvangrijke portefeuille 
ruwweg halveert. 
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waren vrijgekomen uit de verkoop van Neder
landse obligaties door andere buitenlanders. In feite 
ging het zo om een gesloten guldenscircuit, met een 
eigen guldensprijs. De 0-gulden was soms wel 
zeven procent duurder dan normale guldens. In 
1974, toen het wisselkoersstelsel van Bretton 
Woods al was ingestort en de Europese valuta's 
zweefden ten opzichte van de dollar, is het 0-cir
cuit w~er afgeschaft. 

Fjfectiviteit van kapitaalrestricties 
Kapitaalrestricties staan in een slecht daglicht, 
zeker in de financiële wereld. Ze staan haaks op de 
huidige golf van deregulering en liberalisering. 
Maar afwijzing onder verwijzing naar strijdigheid 
met een heersende mode is geen argument. In het 
voorgaande zijn de argumenten voor en tegen vrij 
kapitaalverkeer opgevoerd, met als slotsom dat er 
wel degelijk een sterke verdediging ten gunste van 
restricties op het internationale kapitaalverkeer is 
te geven. 

Een zinvol argument dat tegen kapitaalrestric
ties naar voren is gebracht, is dat ze niet effectief 
zouden zijn. De financiële wereld zou veel mazen 
hebben om kapitaalrestricties te ontduiken. Daarbij 
wordt gewezen op het gemak van financiële innova
ties, die voor nieuwe wegen voor internationale 
kapitaalstromen kunnen zorgen, en de snelheid en 
onnavolgbaarheid van de scherm- en computerhan
del in financiële activa. Daar kan tegen worden 
ingebracht dat ook de toezichthoudende instanties 
hun voordeel kunnen doen met het gebruik van 
computers. Ze kunnen langs die weg bij wijze van 
spreken alle transacties van de financiële instellin
gen waarop ze toezicht uitoefenen ter controle op 
het heffen van een Tobin-heffing opvragen. 

Wellicht dat een internationale instelling als het 
IMF kan worden ingeschakeld om een eventuele 
Tobin-heffing ook nagenoeg wereldwijd te laten 
toepassen . Dit laatste lijkt een noodzaak voor suc
ces van een Tobin-heffing te zijn aangezien anders 
de handel zich verplaatst naar de exotische cdf-shore 
centers die zich wellicht aan de kapitaalrestricties 
onttrekken. Het IMF lijkt voor dit doel het aange
wezen instituut: het kreeg aanvankelijk de zorg 
voor betalingsbalansaanpassing en -financiering van 
zijn lidstaten en het nam na 1 9 7 3 de taak op zich om 
toezicht te houden op het wisselkoersbeleid van de 
lidstaten. Bij de uitoefening van deze laatste taak 

lijkt het 1 M F eigenlijk langs de zijlijn te staan, aange
zien de landen hoogstens de IMF-aanbevelingen 
aanhoren. Het realiseren van een heffing ter stabili
sering van wisselkoersen zou derhalve bij uitstek op 
het beleidsterrein van het 1 M F liggen, ofschoon wel 
dient te worden opgemerkt dat een Tobin-heffing 
slecht aansluit bij de liberale visie van het instituut. 
(Hetzelfde kan overigens worden gezegd van het 
van overheidswege stabiliseren van wisselkoersen, 
de kerntaak van het 1 M F vóór 1 97 3.) 

De praktische problemen die opdoemen bij het 
in praktijk brengen van een Tobin-heffing lijken in 
veel mindere mate te gelden voor toepassing van 
een dubbele wisselmarkt. Een sterke aanwijzing 
daarvoor is dat België tussen 1950 en 1990 zo'n 
stelsel van wisselkoersvorming hanteerde, en klaar
blijkelijk met voldoende succes. Het stelsel heeft 
het immers vier decennia volgehouden. Bovendien 
werd het niet beëindigd vanwege gebrek aan 
effectiviteit, maar omdat het reële integratieproces 
in de EG de afbouw ervan vereiste; de dubbele wis
selmarkt wordt namelijk als een kapitaalrestrictie 
gezien. 

Kapitaalrestricties en ook een dubbele wissel
markt zullen nooit perfect werken. Altijd zal er een 
zekere mate van ontduiking zijn of, in het geval van 
de dubbele wisselmarkt, een zekere mate van lek
kage tussen de beide deelmarkten. Wel bekende 
mogeUjkheden voor de particuliere sector om lek
ken tussen de beide deelmarkten te creëren zijn 
over- en onderfacturering van internationale goe
deren- en dienstentransacties en leads and laas bij de 
betaling van internationale transacties. Maar per
fectie van het instrumentarium - hoewel gewenst 
is niet nodig. De effectiviteit behoeft slechts 
behoorlijk te zijn. De kapitaalrestrictie dient te zor
gen voor voldoende 'sand in the wheels' van de soepel 
draaiende internationale financiële markten. 

Slotbeschouwins 
Het Europese proces van monetaire integratie 
komt vlak voor de overgang naar één munt in een 
fase terecht waarin het erg kwetsbaar is voor valuta
speculatie. De betrokken autoriteiten lijken de 
mening te zijn toegedaan dat de kwetsbaarheid vol
doende kan worden ingeperkt door deze over
gangsfase kort te houden en d,e beleidsconvergentie 
van de deelnemende landen krachtig ten uitvoer te 
brengen. Hoewel ze zonder meer van groot nut 

4· De '0 ' staat daarin voor obligatie. 
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zijn, blijft het evenwel onzeker of deze karakteris
tieken voldoende zijn om speculatie tegen te gaan. 
Aangezien valutaspeculanten sterk leunen op wis
selkoersverwachtingen, bleek in het voorgaande 
dat een se!fju!fillina valutacrisis zich kan voordoen, 
zelfs bij een perfecte beleidsconvergentie. Het zou 
natuurlijk rampzalig zijn als net voor de overgang 
naar één munt de betrokke.n 'onverbrekelijk vaste' 
wisselkoersen alsnog door speculanten uit elkaar 
zouden worden gedreven. 

Het valt om die reden sterk te overwegen in het 
1 M F-gebied het bcleidsinstrumentarium tijdelijk 
aan te vullen met een interventiemiddel gericht op 
internationale kapitaalstromen. Op basis van de 
voorgaande analyse lijkt een dubbele wisselmarkt 
een bruikbaar interventiemiddel. Deze moet bij het 
uitbreken van een valutacrisis onmiddellijk geacti
veerd kunnen worden. De infrastructuur ervoor 
zou daarom nu al moeten worden geschapen. Zelfs 
in geactiveerde vorm hoeft een dubbele wissel
markt niet te betekenen dat de financiële wissel
koers - de koers voor internationale kapitaal trans-

acties - geheel vrij wordt gelaten. Het is aanbeve
lenswaardig door middel van nationaal rentebeleid 
deze koers in beginsel gelijk te houden aan de com
merciële koers, die geldt voor internationale goe
deren- en dienstentransacties. Wordt de wissel
koersspanning te groot dan biedt de dubbele wissel
markt de ruimte de financiële koers tijdelijk vrij te 
geven . Dit idee heeft wat weg van de gedachte van 
een srjt taraet zone, maar nu dan enkel voor kapitaal
transacties. 

De kosten van een dubbele wisselmarkt, die 
alleen voelbaar zijn bij de kapitaalstromen, lijken 
verwaarloosbaar klein te zijn of misschien zelfs wel 
positief. Wat heftiger bewegende wisselkoersen 
kunnen namelijk zelfs een bijdrage leveren aan de 
gewenste samenstelling van een beleggingsporte
feuille. Ook het argument dat een kapitaalrestrictie 
in de vorm van een dubbele wisselmarkt de optima
le allocatie van de produktie in de wereld in de weg 
staat, lijkt niet sterk te zijn, zo bleek in het voor
gaande . 
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