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De wereldwijde fmanciele crisis
die vorige zomer in Azie began
heeft het lnternationale Monetaire Fonds (I MF) niet geliefder
gemaakt. Maar ze heeft wel bijgedragen aan een versterkt besef dat
de overheid een onvervreemdbare taak heeft ten aanzien van de
fmanciele markt. Zowel vanwege
de groei, versnelling en toenemende complexiteit van kapitaalstromen als vanwege de irrationele kanten van financiele transacties is de roep om meer sturing
sterker geworden. Het mondiale
karakter van deze markt maakt
het evident dat de betreffende
publieke taken voor een dee! op
bovennationaal niveau liggen.
Zolang er geen nieuwe multilaterale monetaire of financiele instelling is opgericht wordt het
I MF als de vanzelfsprekende uitvoerder van deze taken gezien.
Sinds het begin van de Aziecrisis is er echter ook vee! kritiek
op de 'brandweer van de internationale financiele orde' . Een dee!
van deze kritiek is gericht op het
beleid van het Fonds. Een ander
dee! betreft de verhouding tussen
het I MF en nationale overheden
van crisislanden, en raakt aan fundamentele kwesties als de manier
waarop het beleid tot stand komt,
de politieke invloed van het Fonds
en de vraag welke belangen het
behartigt. Laatstgenoemde bezwaren worden minder vaak geuit en krijgen vee! minder aandacht dan de beleidskritiek. Het
is overigens opvallend dat, net als
in de rest van het debat over de financiele crisis, Amerikaanse economen de discussie over het I MF
domineren.
Lijkt het uit het oogpunt van
mondiale financiele stabiliteit in
eers~e instantie aantrekkelijk het
I MF meer supranationale macht
te geven, de brede kritiek op het
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Fonds zou eerder aanleiding moeten geven tot een uitvoerige evaluatie van zijn functioneren, en
zou een debat over de voors en tegens van een dergelijke supranationale macht moeten uitlokken.
Het tegenovergestelde gebeurde
echter random de jaarvergaderingen van de Bretton Woods-instellingen, vorige maand, waar
met groat gemak door gei:ndustrialiseerde Ianden een aantal
grootse plannen voor institutionele hervormingen werd gelanceerd. Dat nu plotseling van aile
kanten wordt geroepen dat het
I MF-beleid aan herziening toe is,
terwijl critici van het Fonds tijdens de schuldencrisis van de
jaren tachtig nauwelijks gehoor
kregen, geeft ook te denken. Op
deze manier dreigen opnieuw belangrijke vragen over het I MF buiten het de bat te blijven .
In dit artikel geef ik een overzicht van de commentaren op het
I MF-optreden in de Azie-crisis.
Vervolgens worden de problemen rand de invloed van het
Fonds op het beleid van Ianden in
moeilijkheden gemventariseerd .
Afgesloten wordt met de weergave van enkele alternatieve regelingen. De rol van de Wereldbank
en de kwestie van de sturing van
kapitaalstromen zijn in dit verband ook van belang, maar komen hier slechts zijdelings aan
de orde.
Het

IMF

en de Aziii-crisis

Hoewel er geen overeenstemming bestaat over de vraag of de
crisis in Azie vooral veroorzaakt is
door de betreffende overheden,
het I MF dan wei de buitenlandse
crediteuren (banken en beleggingsfondsen), is er opvallend
vee! consensus over het falen van
hetiMF .Ten behoeve van internationale monetaire stabiliteit ver-
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leent het Fonds krediet aan Ianden die met grote
wisselkoersschommelingen en/ of een tijdelijk betalingsbalanstekort kampen, op voorwaarde dat de
oorzaken van deze problemen worden aangepakt.
De clientele van het I MF bestaat voornamelijk uit
ontwikkelingslanden en opkomende economieen.
De veroordeling van het I MF-beleid inzake de Aziecrisis spitst zich op drie pun ten toe . Het aandringen
op snelle opening van de kapitaalmarkt; wel-de-lusten-niet-de-lasten voor crediteuren bij noodkredieten; en de eis van strenge begrotingsdiscipline: ze
worden inmiddels vrijwel algemeen aangemerkt als
contraproductief.
In de eerste plaats meent men dat het I MFop onverantwoorde wijze de opening van opkomende
economieen voor kapitaalstromen heeft gestimuleerd . Een gebrek aan toezicht van de nationale overheid op de fmanciele sector, inadequate structuren
en onvoldoende kennis en training worden als belangrijke oorzaken van de bankencrisis in Aziatische
Ianden beschouwd. Aangezien de internationale kapitaalmarkt instabiel is houdt liberalisering aanzienlijke risico's in, vooral wanneer de publieke of private sector vee! kortlopende buitenlandse leningen
(in buitenlandse val uta) aangaat. Het I MF heeft in
zijn enthousiasme voor liberalisering van kapitaalstromen deze risico's nauwelijks onderkend. Bij de
getroffen Aziatische Ianden drong het er aanvankelijk zelfs op aan dat zij zich verder zouden openen
voor internationale kapitaalbewegingen. Terugblikkend op de Azie-crisis kan dit verbazing wekken,
maar snelle economische liberalisering is al jaren de
kern van het I MF-beleid bij het verstrekken van
voorwaardelijke kredieten.
Dat de financiele liberalisering inAzie zo dramatisch is uitgepakt, is deels te wijten aan de snellieid
waarmee ze is doorgevoerd. Daardoor was onvoldoende tijd beschikbaar voor de benodigde aanpassingen, zo wordt vaak gesteld. Andere oorzaken zijn
terug te voeren op het politieke systeem en de politieke cultuur van de crisislanden. Crony capitalism,
corruptie, en zwakke democratische controle zorgden ervoor dat ailerlei onzakelijke en illegale praktijken konden plaatsvinden. Een dee! van de buitenlandse kredieten werd voor slechte investeringen
gebruikt (overbodige kantoren en fabrieken), wat
door vriendjespolitiek aan het oog werd onttrokken. Terwijl het IMF vaak mede-verantwoordelijk
wordt gehouden voor het hoge tempo van liberalisering van kapitaalstromen in Azie, en daarmee voor
de crisis, zou het veronachtzamen van de politieke

context (welke in de regel slechts langzaam verandert) wei eens minstens zo schadelijk kunnen zijn
geweest.
De tweede alom gehoorde kritiek op het IMF
heeft betrekking op de kwesties van moral hazard en
de zogenaamde socialisering van de risico's van
fmanciele liberalisering. Deze kwesties spelen al
langere tijd. Het morele risico zit hem erin dat crediteuren, door de wetenschap dat het I MF in nood
bijspringt, nooit echt bang hoeven te zijn dat zij bij
risicovoile (en dus goed renderende) leningen hun
geld kwijt raken. Het I MF verstrekt een lening waardoor een nationale overheid haar eigen schulden dan
wei een dee! van de schulden van de private sector
kan terugbetalen. Door aileen de roekeloze debiteuren en niet ook de roekeloze crediteuren de lasten
van de crisis te Iaten dragen worden laatstgenoem den niet afgeremd; wellicht nemen ze zelfs nog meer
risico's. Dit doet de instabiliteit van de kapitaalmarkt eerder toe- dan afnemen. Dit mechanisme is
aileen te doorbreken door crediteuren mee te Iaten
betalen aan de kosten van een crisis (zie het' voorgaande artikel van Bart van Riel).
Bij het socialiseren van de marktrisico's gaat het
om de (on)rechtvaardigheid van dit proces. Terwijl
buitenlandse geldschieters eerst hoge rendementen
hal en op hun activiteiten in opkomende markten en
vervolgens hun kapitaal snel terughalen als zich problemen aandienen, wordt het crisiskrediet van het
IMF door de overheid betaald. Op deze manier worden de lasten uiteindelijk gedragen door de armen
(via bezuinigingen) en de middenklasse (via belastingen). Nu waren in Azie door de overheden zelf
ook grote fouten gemaakt; dat een dee! van de kosten voor rekening van de publieke sector kwam was
dus onontkoombaar. De geldschieters kwamen echter wei erg gemakkelijk weg bij de I MF-interventies.
Oat buitenlandse bedrijven na het uitbreken van de
crisis ook nog tegen dumpprijzen bedrijven konden
opkopen maakte de toestand aileen maar schrijnender.
IM

F-condities

Ten slotte is er, in de derde plaats, vee! kritiek geweest op de I MF-condities voor deAziatische Ianden
in moeilijkheden. Bij deze crisis hanteerde het I MF
routineus de macro-economische receptuur van
hoge rentestanden en strenge begrotingsdiscipline.
Terwijli MF-leningen de onmiddellijke liquiditeitsproblemen moeten oplossen zijn de hieraan verbonden condities erop gericht de uitstroom van particu-
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lier kapitaal een halt toe te roepen. Rentestijgingen
en dus hoger rendement zouden in theorie de hogere risico's op de instabiele markt compenseren .
Het terugdringen van het begrotingstekort, door
vermindering van uitgaven (vooral subsidies) en
door belastingverhoging, is een strategie om het
wantrouwen van investeerders weg te nemen. In
Latijns-Amerika werkte deze aanpak voorheen wei,
maar daar was dan ook sprake van onevenwichtige
overheidsbegrotingen, een grate publieke schuldenlast en hoge inflatie. In Azie daarentegen was de inflatie laag en de publieke schuld heel beperkt en
waren het de commerciele banken geweest die in de
problemen waren gekomen.
De meningen verschillen of rentestijgingen
nodig en nuttig waren, maar de strenge begrotingseisen voor Aziatische Ianden worden vrijwel eensgezind aangemerkt als overdreven; ze bleken de situatie te verergeren in plaats van te verbeteren. Investeringen werden ontmoedigd, de binnenlandse
vraag nam af. Compensatie door middel van extra
exporten vond niet plaats omdat de belangrijke
Japanse markt niet goed functioneerde en de verschillende crisislanden elkaar beconcurreren. Ook
heeft het I MF-pakket niet het gewenste effect op de
kapitaalmarkt gehad, en zou deze aanpak in Azie wei
eens averechts op het investeerdersvey;trouwen
gewerkt kunnen hebben. Zo heeft de Wereldbankeconoom Joseph Stiglitz verklaard dat de I MF-medicijnen tegen macro-economische problemen bij investeerders een verkeerd beeld heeft doen ontstaan
van de ziekte. 1 De risico's werden onnodig hoog ingeschat en dit kan bijgedragen hebben aan de uitstroom van kapitaal.
Waarom dan toch de conditie van het terugdringen van het begrotingstekort gesteld, terwijl dit in
Azie niet het probleem was en dergelijk beleid wei
grote economische en sociale schade aanricht? Het
I MF heeft geen maatwerk geleverd maar met de eis
van hogere rentestanden en verlaging van de overheidsuitgaven reflexmatig gereageerd, zo luidt een
veelgehoorde verklaring. Dit is het argument van het
standaardmedicijn voor een afwijkende ziekte. De
bijdrage van het I MF aan een verergering van deAzie
crisis lijkt echter verder te gaan dan dogmatisme en
een gebrek aan inzicht. De aanpak van het I MF in
1. Interview met Joseph Stiglitz in:
NRCHandelsblad, 27 juni 1998.
2. Paul Krugman, 'The confidence
game ' , in : The New Republic,
soktober 1998.

Azie is te veel gericht geweest op het terugwinnen
van het vertrouwen van buitenlandse investeerders,
in plaats van economische groei te stimuleren, zo
betogen onder anderen economen als Paul Krugman2 en Nobelprijswinnaar JamesTobin3.
Tijdens de stabiele groeifase na de Tweede
Wereldoorlog werden recessies tegengegaan met
behulp van (op Keynes gemspireerde) macro-economische interventie in de vorm van het verlagen
van de rentestanden ofhet vergroten van het begrotingstekort. Opkomende markten krijgen van het
I MFechter standaard een ander recept toegediend,
en volgens Krugman wordt dit primair ingegeven
door angst voor de reactie van speculanten en de
kans op se!fju!fillinB prophecies (als geldschieters hun
vertrouwen in een land verliezen zal dit land inderdaad in de problemen komen, vanwege het gebrek
aan kapitaal). Juist een lagere rente en een vermindering van overheidstekorten zou in het geval van
Azie logisch zijn, ware het niet dat investeerders dit
bij ontwikkelingslanden afkeuren en dergelijke sentimenten een crisis slechts verergeren. Het IMF
heeft geen remedie voor dit psychologisch dilemma,
aldus Paul Krugman.
De macht van het

IMF

Anders dan bij de bovengenoemde drie punten bestaat er over het vraagstuk van de gewenste macht
van het I MF vis-a-vis nationale overheden aanzienlijk
verschil van mening. De hernieuwde economische,
politieke alsmede psychologische behoefte aan een
sterk en slagvaardig I MF verklaart ten dele waarom
de meer fundamentele kritiek op het Fonds weinig
aandacht en aanhang krijgt, ondanks de hoge herhalingsfactor op bovengenoemde terreinen. Aileen
het gesloten karakter van het I MF wordt eensgezind
afgekeurd.
De invloed van het I MF op een land in geldnood
wordt heel verschillend beoordeeld. Lester Thurow
stelt dat de belangrijkste functie van het I MF niet het
verschaffen van liquide middelen aan Ianden in nood
is, maar dat het de schuld op zich neemt voor het impopulaire stringente beleid dat regeringen vervolgens voeren.4Volgens Jeffrey Sachs is eerder het tegenovergestelde het geval. Hij verwoordt een kritiek die ook vaak vanuit 'het Zuiden' is te horen, na3. James Tobin en Gustav Ranis,
in: de Volkskrant, 1 8 april 1 99 8.
4 · Lester Thurow,' Asia: The collapse
and the cure ' , in: The New York Review,
s februari 1998.
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melijk dat de Bretton Woods-instellingen met verbluffende arrogantie te werk gaan in ontwikkelingslanden, waarna deze Ianden door de fmanciele
markten, de Amerikaanse overheid en de media beoordeeld worden op basis van hun volgzaamheid ten
opzichte van het IMF. Ook al omdat het Fonds de
neiging heeft om samen met regeringen het nationale parlement te omzeilen, wordt volgens Sachs de
politieke legitimiteit in vee! ontwikkelingslanden
door het I MF ondermijnd. S
Het Wall Street-Treasury Complex
Het verschil tussen Thurow en Sachs zit hem vooral
in hun beoordeling van de I MF-condities en van de
verhouding tussen het Fonds en een regering. Thurow heeft het over noodzakelijke hervormingen
waar Sachs spreekt van I MF-dictaten. Ondanks het
feit dat Thurow onderkent dat de eisen van het I MF
aan Aziatische Ianden onvoldoende op de situatie
waren toegesneden, lijkt hij er vanuit te gaan dat ze
gerechtvaardigd zijn en ook door de betreffende regering zo worden ervaren. Thurow schept een beeld
waarin het Fonds eerder assisteert dan regisseert; zo
wijst hij op de druk van Aziatische regeringen op het
IMF voor meer leningen. Sachs is vee! kritischer
over de inhoud van voorwaardelijke leningen van het
Fonds die, volgens hem, aan Ianden worden opgelegd. Hij schildert deze Ianden af als slachtoffers die
zijn overgeleverd aan het Fonds. Dit komt ov~reen
met de observatie van onder andere Ramesh Thakur
dathet I MF-beleid inAzie wordt ervaren als een aanval op de economische soevereiillteit van de Ianden
in moeilijkheden. 6
Strikt formeel zijn dergelijke opvattingen niet
correct. Het is namelijk het land in moeilijkheden
dat het I MF benadert en niet vice versa. De betreffende regering heeft echte1" meestal weinig keus.
Maar wiens schuld is dat? Op dit punt behoeft zowel
Sachs' alsThurow's benadering nuancering, want dit
verschilt van geval tot geval. Soms is er sprake van
een politieke elite die door onverantwoordelijk beleid zichzelf (of eigenlijk de bevolking) tot patient
van het I MF maakt, zoals bijvoorbeeld bij de
Mexicaanse peso crisis. Soms wordt het I MF, zoals
Thurow stelt, gebruikt als zondebok door een regering die de economische herstructurering zelf ook

s. Jeffrey Sachs, 'Global capital;sm .
Making it work', in: The Economist,
12 september 1998.
6. RameshThakur, 'How East Asians are
finding fault with the 1M F', in:

nastreeft. Aan de andere kant is het ook duidelijk dat
ontwikkelingslanden door handelsbelemmeringen
en lage prijzen voor grondstoffen structured in hun
ontwikkeling belemmerd worden, en dat zelfs ianden met een evenwichtige overheidsbegroting en
een redelijk gezonde economie kwetsbaar zijn voor
het besmettingsgevaar bij financiele crises.
In het Iicht van de diversiteit aan redenen waarom
een land bij het I MF aanklopt en de grove fouten die
soms door het I MF lijken te worden gemaakt, is het
de vraag hoe ver het I MF moet gaan in het stellen van
eisen. Harvard-econoom Martin Feldstein meent dat
de legitieme politieke instituties van een land de economische structuur en de aard van de instituties
moeten bepalen, en niet het IMF. 'A nation's desperate need for short-term financial help does not give
the I MF the moral right to substitute its technical
judgements for the outcomes of the nation's political
process.'7 Hij vindt dat het IMF er vooral voor moet
zorgen dat Ianden toegang houden tot buitenlands
kapitaal, en dat het zich moet onttrekken aan de druk
van de vs, Japan en andere sterke Ianden die hun
handels- en investeringsbelangen willen Iaten m eetellen.
De politieke beinvloeding van het I MF is een heikel punt. Behalve de door Feldstein aangehaalde
economische belangen spelen ook allerlei (geo )politieke zaken in het I MF-beleid een rol. Het Fonds is
zeker niet de neutrale instelling die slechts het algemeen belang client. In de eerste plaats vindt besluitvorming over het I MF-beleid plaats op basis van de
grootte van de inleg van een land, waardoor de v s en
andere grote gei:ndustrialiseerde Ianden het meeste
te zeggen hebben. In de tweede plaats is het Fonds
niet een multilateraal platform maar tot op zekere
hoogte een zelfstandig functionerend (transnationaal) orgaan waarbinnen het neo-liberale gedachtengoed domineert . Ten slotte is er sprake van invloedrijke informele betrekkingen en lobbies,
waarin Amerikaanse publieke en private belangen
de boventoon voeren . Het IMF zelf blijkt dus ook
niet vrij van enig crony capitalism. Econoom Jagdish
Bhagwati spreekt in dit verband van het Wall StreetTreasury Complex: een netwerk van gelijkgestemde
topfiguren in banken en beleggingsfondsen (Wall
Street), het Amerikaanse Ministerie van Financien
International Herald Tribune,
13 augustus 1998.
7. Martin Feldstein, ' Refocusing
the 1M F ' , in: ForeianA.Jfairs,
March/April1998.
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(Treasury), het IMFen de Wereldbank, die onderling
intensieve contacten onderhouden en geregeld
overstappen naar een andere instelling binnen het
'complex'. 8 Dergelijke formele en informele bei:nvloedingsstructuren zijn stevig gefundeerd en niet
eenvoudig te doorbreken.
Terwijl de bei:nvloeding van het Fonds over het
algemeen betrekkelijk weinig aandacht krijgt, is er
wei vee! kritiek op de geslotenheid van het IMF. De
luide roep om transparantie geldt niet aileen private
banken en nationale overheden maar ook het Fonds
zelf. Kort gezegd moet de I MF-cultuur van geheime
stukken en besloten bijeenkomsten op de helling.
Zowel om economische als politieke redenen zou
het I MF meer gegevens moeten vrijgeven en meer
openheid van zaken moeten geven over de afspraken
die het met regeringen maakt. Het Fonds heeft overigens de laatste tijd op dit punt al verschillende
stappen genomen en aangekondigd in deze richting
verder te gaan.
De-AmerikaniserinB en democratiserinB
Er zijn de afgelopen tijd verschillende voorstellen
gedaan om de problemen rond de politieke invloed
en bei:nvloeding van het I MF op te lassen. Enkele
passeren hier kort de revue.
Om geloofwaardig te zijn als systeembewaker en
als neutraal steunpunt voor land en in crisis client het
IMF niet buiten-proportioneel de belangen van enkele Ianden te vertegenwoordigen. Depolitiseren
zou in dit verband een optie zijn, maar er kan ook gedacht worden aan het tegenovergestelde. Het Franse
voorstel voor omvorming van het Interim Comite
van advies- tot besluitvormingsorgaan gaat in die
laatste richting. De Nederlandse regering heeft zich
positief uitgelaten over het plan voor een 'politieke
regering' van het I MF, die de politieke controle over
het Fonds zou vergroten. De achterliggende bedoe"
ling lijkt een de-Amerikanisering ten behoeve van
meer Europese invloed, wat aan de dominantie van
gemdustrialiseerde Ianden overigens weinig zou
veranderen.
Democratisering van het Fonds is een ander idee.
Democratischer stemverhoudingen vereisen dat het
sy:Steem van (op basis van fmanciele inbreng) gewogen stemmen op de helling zou moeten . De door
Clinton gelnitieerde G 2 2 zou een aanzet tot een

8. Jagdish Bhagwati, 'The capital myth.
The difference between trade in widgets
and dollars', in: ForeianA.fJairs,
May / june 1998.
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dergelijke democratisering kunnen zijn. Door niet
slechts de zeven rijkste Ianden over de fmanciele crisis te Iaten beraadslagen, maar er ook een aantal ontwikkelingslanden bij te betrekken wordt wellicht
een basis gelegd voor evenwichtiger politieke besluitvorming over de toekomst van de internationale
financiele orde en voor een grotere inbreng van ontvangende Ianden in het I MF-beleid.
Los van eventuele formele politieke hervormingen van het I MF blijft er het probleem van de informele bei:nvloeding. In plaats van structurele hervormingen is daarom ook wei gepleit voor het minimaliseren van de beleidsinterventie. Martin Feldstein
he eft voorgesteld dat het I MF pas overgaat tot het
opleggen van beleidshervormingen wanneer drie
vragen positief worden beantwoord . 1) Is de hervorming echt noodzakelijk voor het herstellen van de
toegang tot de kapitaalmarkt? 2) Is het een technische kwestie die niet onnodig in strijd is met de jurisdictie van de soevereine regering? 3) Zou het
Fonds een dergelijke aanpassing ook eisen van een
gemdustrialiseerd land?9
Het regionaliseren van het internationale ontwikkelingsproces, zoals geopperd door Jeffrey
Sachs, is een andere mogelijkheid, die overigens
samen kan gaan met een minimalisering van de
beleidsinterventie van het I MF. In plaats van de rol
van het I MF en de Wereldbank zwaarder aan te zetten, stelt Sachs voor hulpfondsen voor economische
hervorming via bestaande regionale organisaties
(zoals As E AN , Mercosur, sAD c) te kanaliseren. Dit
zou tot peer pressure aanleiding geven, wat bij het
Marshall Plan goed bleek te werken. 10 Zeker nu, in
de context van de financiele crisis, nationale economische groei door middel van produktie voor de
wereldmarkt minder haalbaar is, zou het interessant
zijn na te gaan hoe regionale initiatieven versterkt
kunnen worden.
Tot slot
Overzien we de recente kritiek op het I MF, dan blijken er goede redenen te bestaan om zeer behoedzaam te zijn met het verstrekken van een grater
mandaat aan deze, of een nieuw op te richten, multilaterale instelling. Het schijnbare gemak waarmee
fmanciele problemen in een land kunnen uitmonden
in wereldwijde problemen maakt de behoefte aan

9. Martin Feldstein, 'Refocusing
the t M F', in: Foreian Affairs,
March/ April1998.

1a. Jeffrey Sachs, 'Global capitalism.
- Making it work', in: The Economist,
12 september 1998 .
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sturing sterker, maar aan zo'n sturing kleven ook
grate bezwaren - zeker zolang er geen democratische besluitvorming en controle plaatsvinden. Daar
komt bij dater geen pasklaar antwoord bestaat op de
vraag hoe een crisis het beste bestreden kan worden .
De keuze voor een crisisstrategie en de verdeling
van de kosten ervan zijn politieke kwesties waarin de
bevolking van hetland in moeilijkheden een belangrijke stem zou moeten hebben .
Behalve de vele commentaren op onderdelen van
bet IMF-beleid verdienen daarom ook de meer fundamentele bezwaren tegen het functioneren van het
Fonds aandacht. Gedegen analyse van de effecten van
1M F-interventies is hard no dig voor het de bat over de

toekomst van de Bretton Woods-instellingen. Daarbij moeten, behalve economische, ook andere aspecten aan bod komen: politieke, sociale, ecologische.
Bovendien zullen verbanden gelegd moeten worden
met de bredere discussie over de relatie tussen publieke en private sector, en over mondialisering en de
rol van de staat. De bovengenoemde voorstellen
voor verandering van het Fonds zijn prematuur; het
is te hopen dater op basis van meer kennis en dlscussie nog andere opties ontwikkeld worden. Ten slotte
zou het debat over het IMF een mondialer karakter
moeten krijgen. Meer dan tot nu toe dienen daartoe
opvattingen vanuit kredietverstrekkende en kredietontvangende Ianden te worden uitgewisseld.

