Eind september deed premier en
Labour-leider Tony Blair, in samenspraak met de Amerikaanse
president Bill Clinton, een voorstel voor hervorming van het
internationale fmanciele stelsel.
De fmanciele crisis in Rusland,
Japan en Zuidoost-Azie dwingt,
aldus Blair, tot een andere 'architectuur' van het stelsel en tot aanpassing van het beleid van IMF,
Wereldbank en andere fmanciele
instellingen. 'De les van de huidige crisis is niet dat de marktdiscipline niet heeft gefunctioneerd, maar dat in een wereldwijde economie, met reusachtige
kapitaalstromen, de afwezigheid
van een dergelijke disciplinerende werking een vernietigend
effect heeft.'
Blair pleit voor een grotere
fmanciele transparantie in Ianden
die nu in de problemen zijn geraakt; voor een strenger toezicht
op nationale fmanciele instellingen, maar ook op het r M F zelf;
voor voorzieningen die de toegang tot de kapitaalmarkt in tijden van grote fmanciele spanningen garanderen - althans voor
Ianden die een gezond fmancieeleconomisch beleid voeren; en
voor een betere spreiding van financiele risico's tussen IMF en
particuliere
geldverschaffers,
teneinde de liberalisering van het
internationaal economisch verkeer evenwichtiger te Iaten verlopen. Ontwikkelingslanden en
experts van buiten (bankiers,
economen en zakenlieden) moeten bij de uitwerking van de voorstellen betrokken worden .
Het plan van de Labour-leider
blijft, bij aile ambitie die het uitstraalt, dicht in de buurt van het
gevestigde denken over internation!llisering en liberalisering van
de economie. Opgelucht constateert NRC Handelsblad dat Blair

FINANCIELE CRISIS
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'de verworvenheden van het vrije
markt-kapitalisme op lange termijn veilig (wil) stellen'. Minstens zo belangrijk als wat Blair
wil, is wat hij niet wil: 'geen invoering van een verplichte kapitaalbelasting (de 'Tobin-tax' die
in linkse kringen populair was),
geen strenge controles op het
kapitaalverkeer, geen terugkeer
naar handelsbescherming, geen
oproep tot staatsingrijpen, geen
ongelimiteerde reddingsacties of
schuldkwijtschelding.''
Later hebben twee van Blair's
sociaal-democratische collega's,
Jospin en Schroder, wei verderreikende voorstellen geformuleerd. Ze staan, anders dan de
voorman van 'New Labour', niet
afwijzend tegenover een internationale kapitaalbelasting en
willen op lange termijn euro en
dollar binnen een bepaalde bandbreedte aan elkaar koppelen en
aldus de internationale financiele
verhoudingen helpen stabiliseren. Maar deze voorstellen roepen, net als die van Blair, een
dubbele vraag op: hoe kunnen
dergelijke hervormingen op afzienbare termijn doorgevoerd
worden; en, minstens zo belangrijk: voor welke problemen vormen ze nu precies een oplossing?
De sociaal-democratische partijen in Europa, die zich door de
financiele crisis in de wereld net
zo overvallen voelen als andere
partijen, zouden er misschien
goed aan doen om eerst eens de
achtergronden van de huidige
financiele en economische turbulentie in de wereld te bezien.
De financiele crisis, zo blijkt
dan, geeft een nieuwe wending
aan het debat over de 'globalisering' van de economie dat de
afgelopen jaren gevoerd is. Die
globalisering kent fervente voorstanders, maar ook- in mindere
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mate- geharnaste tegenstanders. De sociaal-democratie neemt een (per partij overigens varierende)
tussenpositie in . Daarnaast zijn in academische kring
vraagtekens geplaatst bij het realiteitsgehalte van het
begrip 'globalisering' - bijvoorbeeld omdat vee!
grote ondernemingen nog weldegelijk een nationale
'thuisbasis' blijken te bezitten; en de ontwikkeling
van de wereldhandel eerder in de richting van 'regionalisering' dan van 'globalisering' tendeert (de
huidige Europese Unie drijft voor negentig procent
handel 'met zichzelf'). 2
De gebeurtenissen van bet afgelopen jaar dwingen op hun beurt tot bijstelling van deze visie. Op
bet gebied van goederenproduktie en handel mag
'globalisering' slechts in beperkte mate van toepassing zijn, de financiele markten Iaten een heel ander
beeld zien. Ontwikkelingen in bet ene dee! van de
wereld hebben directe repercussies voor wat er in
andere del en van de wereld gebeurt.
De vraag rijst hoe de financiele sector, met z'n
sterk geexpandeerde, gedifferentieerde en storingsgevoelige kapitaalstromen, zich tot de gang van
zaken in de economische sector, nationaal en internationaal, verhoudt; welke sociaal-economische
problemen daaruit voortkomen; en hoe de sociaaldemocratie zich tegenover die problem en moet opstellen.
In dit artikel wordt die vraag nader verkend, in
eerste instantie aan de hand van de recente ontwikkelingen in Rusland - in bet bijzonder bet' fmanciele
kapitalisme' dat daar, zeer kortstondig, tot bloei
kwam.
Hot money in Rusland

Rusland is een van de Ianden waar de financiele crisis dit jaar zwaar heeft huisgehouden. De waarde van
de roebel daalde dramatisch; het bankwezen stond
op bet punt van instorten; binnen- en buitenlands
kapitaal zocht elders een goed heenkomen. De econon1ie verkeert in deplorabele toestand- en het zal
jaren duren v66r daar verandering in komt.
Wat is de oorzaak van de ineenstorting van de
Russische economie, waarin beleggers tot voor kort
nogzo'n vertrouwen hadden (de index van de beurs
van Moskou steeg van 1995" tot 1997 met zo'n duizend procent)? In de gangbare Westerse visie ligt de
1. NRC Handelsblad, 26 september
1998.
2. Vgl. bijvoorbeeldW.Ruygrok /
R. van Tulder The loaic '![international
restructuring , London, Routledge, 1996;

schuld bij de Russen zelf. Vriendjespolitiek bij de
verkoop van grote staatsbedrijven; een groeiende
invloed van de maffia op het zakenleven; het onvermogen van de Russische overheid om belastingen te
innen: het duidt er allemaal op dat Rusland te weinig
naar het Westen heeft geluisterd en van de noodzakelijke economische hervormingen onvoldoende
werk heeft gemaakt. De regering in Moskou, concluderen vee! Westerse politici, beleidsfunctionarissen en journalisten, zal eindelijk orde op zaken
moeten gaan stellen.
Oat laatste is ongetwijfeld juist. Maar voor het
overige krijgen Westerse bedrijven en instellingen in
deze visie een vee! te mooie plaats toebedeeld. Rusland heeft niet te weinig, maar eerder te vee! naar
het Westen geluisterd. De 'shock-therapie' die bet
land naar Amerikaans monetaristisch voorschrift
heeft ondergaan, moest, gegeven een volstrekte onbekendheid met het marktmechanisme en met
instituties die een goed functioneren van dat mechanisme garanderen, wei op een mislukking uitlopen .
Bovendien zijn het Westerse speculanten geweest
die met hun hot money het Russische fmanciele stelsel
buitenproportioneel hebben he! pen opblazen.
Een van degenen die het beleid van het Westen
ten opzichte van Rusland scherp veroordeeld hebben, is oud-bondskanselier Helmut Schmidt. Deze
gematigde sociaal-democraat, fervent verdediger
van de (sociale) markteconomie, keert zich in een
tweetal artikelen in het weekblad Die Zeit, onder het
motto 'Vorsicht, Finanzhaie', tegen de 'speculerende instellingen in New York, in Londen, Zurich
en Frankfurt'. 3 Ze hebben niet aileen de 'emerging
markets' elders in de wereld zware schade toegebracht, maar kunnen, op lange termijn, ook de wereldeconomie als geheel ontregelen.
Ten aanzien van Rusland spreekt Schmidt van
'dwaze Westerse ideeen om van een tachtig jaar
oude commando- en bewapeningseconomie even
snel een beschaafde markteconomie te maken'.
Nieuwe IMF-kredieten zijn in de huidige situatie
weggegooid geld en kurmen op z'n hoogst de
enorme kapitaalvlucht uit Rusland wat afremmen .
Kritisch is Schmidt ook over de koers van het 1M Fin
het algemeen. Het houdt, op kosten van de Westerse
belastingbetalers, Westerse geldschieters uit de

F. Vandenbroucke, ' Globalization,
inequality and social democracy' , in:
R. Cuperus & J. Kandel (eds.), European
Social Democracy: Traniformation in
Progress, Amsterdam: wss / FES, 1998.

3. H. Schmidt,' Der globale lrrsinn',
in: Die Zeit, 3 september 1998;dez. ,
'Vorsicht, Finanzhaie', in: Die Zeit ,
8 oktober 1998.
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wind en bemoeit zich teveel met de ontwikkelingspolitiek van de Wereldbank. 'Wat het I M F doet, berust grotendeels op Amerikaanse invloeden en belangen, ook al wordt het door een Fransman geleid;
van een goed functionerend toezicht is geen sprake.'
Het I M F, zo meent ook Schmidt, is niet de hoofdschuldige van de financiele crisis. Wat er in Azie,
Rusland en andere Ianden rnisging kan deels worden
geweten 'aan een lichtzinnig fmancieel beleid, een
gebrekkig banktoezicht en verspilling en corruptie
in de betrokken Ianden zelf'; deels aan 'de vele duizenden investeringsbanken en de vele honderden
grote banken die sinds begin vorigjaar vele honderden miljarden dollars op korte terrnijn uit de crisislanden (en recentelijk ook uit Brazilie) hebben weggehaald'. Schmidt is in het bijzonder gebeten op de
zg. 'hedge funds', die met een enorme inleg van kapitaal, vermeerderd met een veelvoud van geleend
geld, op de valutamarkten opereren. Elk toezicht op
deze fondsen ontbreekt, terwijl sommige instellingen (zoals het bijna failliet gegane Amerikaanse
L T c M) geldhoeveelheden over de wereld sturen ter
waarde van het Duitse nationale inkomen aan het
eind van de jaren tachtig.
Schmidt stelt, bij wijze van remedie, een drietal
ingrepen in het internationale financiele stelsel
voor, waarbij de oproep van Blair en Clinton bleek
afsteekt. Op lange termijn, schrijft Schmidt, moet
een algemene herziening er wei komen, maar daar
kunnen we in de strijd tegen het oprukkend 'speculantisme' niet op wachten. Geboden zijn:
I . steun voor ontwikkelingslanden bij hun streven om zich door middel van kapitaalcontroles
tegen de toestroom van 'hot money' te beschermen;
2. uitbreiding en verscherping van het overheidstoezicht, nationaal en internationaal, op
speculatief kapitaal; het besmet verklaren van
banken die zich aan overheidstoezicht onttrekken;
3. directe fmanciele verantwoordelijkheid van
particuliere Westerse banken en fondsen voor de
steun die het IMF (tot dusverre op kosten van de
Westerse belastingbetaler) aan ontwikkelingslanden-in-fmanciele-nood verstrekt.
De Europese Unie, aldus Schmidt, zal snel het initiatief tot dergelijke hervormingen moeten nemen.

Van de Verenigde Staten, 'de bakermat van het speculatieve roofdierkapitalisme', valt in dit opzicht
weinig te verwachten.
Financiiile markten versus goederenmarkten
Het gaat hier echter vooral om de interpretatie, toegespitst op Rusland, van wat zich de afgelopen tijd
op financieel en econornisch gebied heeft afgespeeld.
Een interessante poging daartoe doet de Oostenrijkse econoom Stephan Schulmeister, eveneens in
Die Zeit .4 Zijn stelling luidt dat in Rusland de econornie weldegelijk tot ontwikkeling is gekomen, zij het
in een zeer specifieke vorm: die van een 'financieel
kapitalisme', waarin de jacht op speculatieve winsten de uitbreiding van de goederenproduktie en van
een bijbehorende infrastructuur naar de achtergrond dringt. De fase in de economische ontwikkeling waarbij goederenmarkten floreren en financiele
markten een ondergeschikte positie innemen (zoals
in de periode I945-1970 in het Westen het geval
was), werd eenvoudigweg overgeslagen. Daarin,
aldus Schulmeister, schuilt de belangrijkste oorzaak
van de rampzalige gebeurtenissen van het afgelopen
jaar.
Op het gebied van produktie en handel, zo constateert de Oostenrijkse econoom, is het Rusland
sinds I 990 steeds slechter vergaan. Enerzijds raakte,
onder invloed van een verzwakt staatsapparaat, ongemotiveerde (want niet- of onder-betaalde) ambtenaren en ontbrekende belastinginkomsten, de infrastructuur steeds meer in het ongerede. Anderzijds ontmoedigde de zeer hoge rente ondernemers
om te investeren. Onder die omstandigheden lukte
het niet om op de goederenmarkt een dynarniek van
ondernemerschap en concurrentie op gang te brengen; de produktie kromp acht jaar lang in. De liberalisering van het fmanciele en handelsverkeer zorgde
er meele voor dat de investeringen nog sterker terugliepen dan de produktie: in plaats van op investeringskapitaal concentreerden de importen zich op
Westerse consumptiegoederen.
Intussen maakte de financiele sector in Rusland
een enorme expansie door. Het aantal banken steeg
van enkele tot enkele duizenden. De aandelenkoersen gingen drastisch omhoog - sterker zelfs dan in
het Westen (en zijn inmiddels weer tot het oorspronkelijke niveau teruggezakt). Onderscheidt

4· S.Schulmeister, 'Zuviel vom Westen',
in: Die Zeit, 8 oktober 1998 .
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men een produktie- en een fmancieel georienteerde
markteconomie, dan vertoont de Russische economie aile kenmerken van de laatste. De accumulatie
van kapitaal concentreert zich niet op de goederenmarkten (dat wil zeggen op produktie, investeringen, innovatie en handel), maar op fmancie!e markten (dat wil zeggen op fmanciele instellingen, speculatie en financiele innovatie - waaronder de zg. 'derivaten'). Het doet sterk denken aan een casinomet dit verschil, aldus Schulmeister, dat het verloop
van het spel, anders dan aan de speeltafel, invloed
heeft op de buitenwereld (de economie).
De grootste fout die gemaakt is, zo vervolgt hij,
vormt de combinatie van een hoge rente en een stabiele roebelkoers met een vergaande liberalisering
van het kapitaalverkeer. Aldus kwam de roebel in
een onmogelijke positie terecht. Of ze blijft stabiel,
wat Rusland (gegeven de hoge rente) enorm aantrekkelijk maakt voor speculatieve kapitaalverschuivingen door Westerse banken, met aile economische
repercussies van dien; of ze wordt ongeloofwaardig,
wat tot grootscheepse kapitaalvlucht, uitputting van
de reserves van de centrale bank en vervolgens tot
devaluatie leidt. In Rusland is uiteindelijk beide gebeurd, metals resultaat dat de enige wins~ van acht
jaar economische hervormingen, nl. een sterk verminderde inflatie, verloren ging. Oat het I M F dit beleid jarenlang tolereerde, en zelfs actief ondersteunde, 'is een schandaal.'
In het algemeen, zo meent ook Schulmeister,
heeft de shock-therapie die op Rusland is losgelaten,
bijzonder schadelijke gevolgen gehad. Het antioverheids-sentiment dat de neo-liberale beleidsfilosofie van het I M F en andere Westerse instellingen
kenmerkt (deregulering, inflatiebestrijding, bezuinigingen), rniskende 'dat een markteconomie aileen
functioneren kan als de overheid sterk genoeg is om
spelregels vast te stellen en om naleving daarvan af te
dwingen. Daarom had het Westen in de eerste plaats
de vernieuwing van staatsinstellingen moeten bevorderen, van het rechtssysteem tot het fiscale stelsel. Oat is echter niet gebeurd.'
De reden daarvan, zo stelt Schulmeister in het laatste gedeelte van zijn betoog, zit 'm niet alleen in
'verkeerde' ideeen, die de situatie in Rusland onvoldoende recht doen. Die ideeen weerspiegelen ook
de verschuiving van produktie-kapitalisme ('Realkapitalismus') naar financieel kapitalisme die zich in
de Westerse wereld zelf he eft voorgedaan.
De kwart eeuw na de Tweede Wereldoorlog

wordt gekenmerkt door een sterke opgang van de
produktiegoederenmarkt. De financiele markten,
voor zover al ontwikkeld, zijn ondergeschikt aan de
groei van de produktie (vaste wisselkoersen, Iage
rente, gematigd stijgende aandelenkoersen). Rond
1970 begint, gesymboliseerd door het verval van het
systeem van vaste wisselkoersen, in deze situatie
verandering te komen. Geleidelijk aan krijgen de
financiele markten, geholpen door een versnelde
technologische ontwikkeling en een neo-liberaal
beleidsklimaat, de overhand. Het wankele, sterk aan
stemmingen onderhevige 'vertrouwen' van beleggers gaat in de economie een hoofdrol spelen .
In deze omstandigheden 'zingen' wisselkoersen,
rentestanden, grondstoffenprijzen en aandelenkoersen zich 'los' van de ontwikkelingen in de produktiesfeer. Als voorbeeld noemt Schulmeister de
Duitse beurs, die tussen 1992 en 1998, dat wil zeggen in een periode waarin de investeringen gematigd groeiden, van 1550 naar maar liefst 62oo punten sprang. In Am erika, waar de bloei van het fmancieel kapitalisme al eerder inzette, steeg de beursindex sinds 1980 zelfs met ruim Boo procent. Het is
dit fmancieel kapitalisme dat het Westen, met dramatische gevolgen, naar Rusland heeft will en exporteren. In een vrije markt-economie, concludeert
Schulmeister, wisselen produktie- en financieel kapitalisme, produceren en speculeren, elkaar met
tussenpozen af. Met de laatstgenoemde fase beginnen, is echter niet goed mogelijk. Wat dat betreft had
het communisme beter een kwart eeuw geleden
kunnen instorten. Dan was door hetWesten een andere (meer Marshall-hulp-achtige) steun verleend.
Of dat alle verschil had uitgemaakt, is de vraag. Maar
de produktie bijna tien jaar lang Iaten krimpen was
ondenkbaar geweest.
Aandeelhouders-kapitalisme

Het gevaar van een benadering als van Schulmeister
is een te grate overzichtelijkheid. De (wereld)economie wordt met behulp van twee begrippen geanalyseerd, waarbij het ene begrip al gauw verwijst naar
de 'werkelijke' economie ('Realekonomie'), naar
produktie en behoeftenbevrediging; en het andere
begrip naar de boze schijnwereld van speculeren en
potverteren. Zijn artikellijdt daar ook enigszins aan.
Verder legt hij wei erg vee! nadruk op de 'externe'
oorzaken van de Russische crisis; de interne oorzaken (het onder een zwak politiek regime ontwikkelde fmanciele kapitalisme) zijn waarschijnlijk vee!
belangrijker geweest.
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Oat neemt niet weg dat het onderscheid tussen
produktie- en fmancieel kapitalisme (of, zo men wil,
tussen een ondernemers- en een beleggers-economie), rnits zorgvuldig gehanteerd, onmisbaar lijkt
voor een goed begrip van de economische ontwikkelingen aan het eind van de twintigste eeuw. Het
draagt bijvoorbeeld bij aan het besef dat de internationale fmanciele sector, en wat zich daar allemaal
afspeelt, niet los staat van de rest van de econornie;
dat het 'financieel kapitalisme' geen parasiet is op
een overigens gezond lichaam, die (zoals bijvoorbeeld Helmut Schmidt suggereert) snel en doeltreffend verwijderd zou kunnen worden.
lnteressant is het verband dat gelegd kan worden
tussen beschouwingen als die van Schulmeister en
de kritiek op een 'anglosaksisch' aandeelhouderskapitalisme van auteurs als de christen-democraat
Michel Albert en de kritische 'New Labour' -sympathisantWill Hutton. 5
Beide keren zich tegen de opmars van een 'neoAmerikaans' model in econornie en maatschappij
(de term is van Albert), waarin individueel succes,
ongeremde concurrentie en een economisch kortetermijn-perspectief overheersen. Tegen de achtergrond van een mondialisering van economie en cultuur verliest de sociale markteconomie, die zich na
de Tweede Wereldoorlog in West-Europa, in Australie en Nieuw-Zeeland en deels ook in de vs vestigde, terrein - ten gunste van een op Amerikaanse
en Engelse marktverhoudingen geschoeid kapitalisme.
Dit kapitalisme-nieuwe-stijllaat zich leiden door
het primaat van de beurs (winst per aandeel), hetgeen ten koste gaat van een bredere belangenafweging en van de continui"teit van de onderneming; vergroot de inkomensverschillen; stimuleert financieel-economische schaalvergroting, met
vergaande machtsconcentraties in het internationale
bedrijfsleven als gevolg; en brengt een steeds groter
dee! van het maatschappelijk Ieven (sport, de media,
onderdelen van de collectieve sector) onder commerciele invloed.
Albert laat zien hoe de internationalisering van
het financiele verkeer ('de wereld is een grote geldmarkt geworden', schrijft hij in 1991) traditionele
vormen van regulering, inclusief die van de geld5. M.Albert, Capitalisme contre
capitalisme, Paris, 199 1; W. Hutton,
The state we're in, London, 1995 .

6. Zie voor een analyse van het toe-

markt zelf, ondergraaft. De uitkomst van het gevecht tussen het 'neo-Amerikaanse' model en het
sociaal-kapitalistische, in Europa dominerende
'Rijnlandse model', zal, zo schrijft hij, sterk afhangen van het vermogen om dit soort regels ter beteugeling van het kapitalisme te handhaven - of er
nieuwe voor in de plaats te stellen.
Schulmeister's betoog laat zich lezen als een
nuancering van een dergelijke benadering. Hij
brengt goederenproduktie resp. speculatie en
'shareholder value' in verband met verschillende,
elkaar afwisselende fasen in de ontwikkeling van een
markteconomie (en relativeert aldus Albert's interpretatie van het fmancieel kapitalisme als een
'typisch Amerikaans ' verschijnsel). Hij brengt
bovendien een andere, verwante zwakte van Albert
c.s. hoven tafel, namelijk hun neiging om zich, in de
strijd tegen het 'neo-Amerikanisme', geheel en a!
met het Rijnlandse model in zijn huidige vorm te
vereenzelvigen- terwijl daarop, in term en van econornische doelmatigheid en sociale rechtvaardigheid, veel valt af te dingen . De sociaal-democratie
moet niet in algemene analyses van het 'financieel
kapitalisme' verdrinken, zoals ze zich ook niet in
overhaaste hervormingen van het internationale financiele stelsel moet storten . Wei zou de hier gesignaleerde opmars van het financieel kapitalisme 6 de
sociaal-democratie moeten prikkelen tot het opstellen van een agenda voor economische vernieuwing
(a! dan niet in het kader van de veelbesproken 'derde
weg'). Daarbij gaat het om trefwoorden als 'gemengde economie', 'economische innovatie versus
rentenierskapitalisme' en 'de verantwoordelijke onderneming'; en om vragen als:
- hoe de grote welvaartsverschillen in de wereld
drastisch te verrninderen; hoe het internationale
econornische en fmanciele verkeer aan sociale,
hurnanitaire en ecologische normen te binden;
- hoe in een wereld waarin kapitaal en, in mindere mate, arbeid nauwelijks nog aan grenzen gebonden zijn, een belastingstelsel te realiseren
waarin 'de sterkste schouders de zwaarste lasten
dragen';
- hoe vorm te geven aan een stakeholder economy, waarin de onderneming niet aan het primaat van de aandeelhouder overgeleverd is, maar
ook voor andere belangen openstaat - en zich,

nemend gewicht van financiele overwegingen in het bestuur van grote
ondernemingen: R.Mokken,
'De schaduwzijden van hetAngel-

saxische ondernemingsmodel', in:
Socialisme 8J)emocratie, jaargang 55
nr. 1o, oktober 1998, p.426 -43 2.
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waar nodig, aan de toets van het algemeen belang
onderwerpt.7
Urgent is de beantwoording van die vragen, voor
wie beseft dat de aflossing van de ene fase van de kapitalistische ontwikkeling door de andere niet altijd
geruisloos verloopt- en om politieke bemvloeding
vraagt. Nationaal en internationaal; met behulp van
maatschappelijke ideeen- en machtsvorming net zo
goed als van overheidsinterventie.
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'De gevaarlijkste sociaal-democraat van Europa'
Oat de sociaal-democratie het daarbij niet gemakkelijk zal krijgen, kan worden afgeleid uit de gebeurtenissen van de afgelopen weken. De verkiezingsoverwinning van de Duitse s Po, die de machtspositie van
de sociaal-democratie in Europa verder versterkte,
deed de discussie over het sociaal-economisch beleid opnieuw opleven . De Franse premier Jospin en
zijn Duitse collega Schroder wezen op de mogelijkheid van een Europees investeringsplan ten behoeve
van de infrastructuur; de Italiaanse premier d' Alema
vroeg zich af of het Stabiliteitspact in het geval van
een recessie wei van kracht kan blijven. En de
nieuwe Duitse minister van Financien, Oskar Lafontaine, pleitte voor renteverlaging en nam in het
voorbijgaan het 'monetaristische' beleid van de Bundesbank op de korrel.
Aan a! deze voorstellen zitten tal van haken en
ogen. Het is nogal wat om eerder gemaakte afspraken over de euro weer ter discussie te stellen. Ook is
het de vraag of een traditioneel Keynesiaans stimuleringsbeleid het gewenste effect op groei en werkgelegenheid zal hebben. Aan de andere kant behoort
bijvoorbeeld renteverlaging tot het officiele instrumentarium van de conjunctuurpolitiek; in de v sis ze
recentelijk toegepast. Een de bat daarover is, bij hoge
werkloosheid en verslechterde economische vooruitzichten in Europa, niet overbodig. Hetzelfde
geldt voor de vraag of de Europese banken (en in de
toekomst de ECB) zich aileen maar op prijsstabiliteit
moeten concentreren.
Niemand (ook Lafontaine niet) stelde daarbij de
ona!hankelijkheid van de centrale banken ter discussie; wei het monopolie dat ze claimen op de menings- en besluitvorming over monetaire aangelegenheden. Een serieus te nemen verwijt, als men de

geslotenheid van de Bundesbank kent (die, anders
dan de Amerikaanse Federal Reserve Board , geen
notulen publiceert en zijn beslissingen nooit publiekelijk motiveert); en als m en weet dat het bij de
Europese Centrale Bank niet veel anders zal toegaan .
In het bijzonder Lafontaine kreeg echter overal in
Europa scherpe kritiek te verduren. Politici en bankiers spraken van een 'aanslag' op de onafhankelijkheid van de centrale banken . De SPD-politicus,
voegden critici er aan toe, is er aileen maar op uit om
de schuld voor een falend werkgelegenheidsbeleid
van de nieuwe rood-groene coalitie vast bij de monetaire autoriteiten te leggen. En wie niet kon of
wilde ontkennen dat renteverlaging op zichzelf zo 'n
slecht idee niet is, oordeelde dat politici daarover
hun mond moeten houden - omdat de centrale bankiers anders, om hun geloofwaardigheid tegenover
de financiele markten te behouden, zo'n verlaging
juist achterwege zullen Iaten .
Ook in Nederland was de kritiek niet van de
Iucht. 'Lafontaine krijgt een lesje markteconomie ',
zo schreef NRC Handelsblad over een gesprek tussen
Lafontaine en Bundesbank-president Tietmeyer.
'Lafontaine krijgt koude douche bij Bundesbank',
berichtte de Volkskrant. En Volkskrant-redacteur
Frank Kalshoven verwoordde de afschuw die Lafontaine's uitspraken alom hebben opgeroepen, als
volgt: 'Europa's linkse !eiders liggen, godlof, aan de
ketting'. Lafontaine, zo meent Kalshoven, 'is met
afstand de gevaarlijkste sociaal-democraat van
Europa'. Met zijn optreden 'verstoort hij het monetaire besluitvormingsproces '. 8
De vraag rijst, hoe deze overspannen reacties
verklaard moeten worden. Is het monetaristische
gedachtengoed bij sommigen inmiddels zo diep
geworteld, dat elk vleugje Keynesianisme de stoppen al doet doorslaan? Of wijzen ze op een sterk
toegenomen politieke gevoeligheid van monetaire
onderwerpen- in een tijd waarin het financieel kapitalisme de econornie flink in zijn greep heeft en economische politiek voornamelijk aan een criterium
lijkt te worden gemeten: namelijk of de fmanciele
markten er gunstig op reageren?
De ouderen onder ons kunnen intussen Das Finanzkapital (Hilferding, Rudolf, I 9 I o) weer uit de
boekenkast hal en.
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