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Geld-, Krediet- en Bankwezen goed over te brengen ondanks zijn doorgaans overvol-
le agenda: als het onderzoek niet erg vlotte, kon ik altijd bij hem binnenlopen om
nieuwe motivatie op te doen.

De grootste bijdrage aan het verloop van mijn promotie-onderzoek werd geleverd
door Henk van Gernert. Ooze samenwerking was intensief en stimulerend. Dit kwam
misschien weI omdat ooze uiteenlopende werkwijzen elkaar goed aanvulden. Boven-
dien deelden we een voorkeur voor kwantitatief economisch onderzoek zonder al
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cussies over Oxelheim' s boek, dat we gezamelijk bestudeerden als een eerste verken-
ning van dit onderzoeksgebied. Eind 1992 voIgde ooze eerste publikatie in de Rotter-
damse Monetaire Studies onder de titel 'Internationale financiele integratie - Achter-
gronden, verschijningsvormen en gevolgen', waarmee de basis werd gelegd voor dit
proefschrift. In 1994 verschenen artikelen in de vakbladen ESB en BNL Quarterly
Review. Belangrijke elementen uit hoofdstuk 5 van dit boek zijn ontleend aan ons
tweede ESB-artikel van begin 1995. Zijn stelling dat wetenschap behoort te generali-
seren, voorkwam dat de analyse van het financiele integratieverschijnsel beperkt
bleef tot West-Europa. Achteraf levert de vergelijking tussen de Europese landen die
hun wisselkoersen onderling stabiliseren, en andere industriele landen die hun wis-
selkoersen (beheerst) laten zweven, de leukste resultaten op in dit boek.
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HOOFDSTUK 1

Het begrippenkader, een typologie
en de plaatsbepaling van het onderzoek

1.1 Inleiding

Sedert het midden van de jaren zeventig is er in de industriele wereld onmiskenbaar
sprake van een toenemende vervlechting van financiele markten over de landsgrenzen
heen. Waar aan het einde van de Bretton Woods-periode de binnenlandse markten
nog in belangrijke mate van elkaar gescheiden zijn door het bestaan van belemme-
ringen ten aanzien van het kapitaalverkeer in velerlei vorm, komt nadien aan deze
segrnentatie eerst geleidelijk maar later in versneld tempo een einde. Belangrijke
impulsen voor deze ontwikkeling zijn het versoepelen van de regelgeving, de toename
van het aantal beleggingsmogelijkheden, de introductie van kostenbesparende technie-
ken en de veranderde risicohouding van marktpartijen.

Inmiddels zijn de grensoverschrijdende vermogenstransacties spectaculair in omvang
gegroeid, is de financiele dienstverlening in algemene zin sterk gemternationaliseerd
en maken beleggers zowel als ondernemingen op grote schaal gebruik van de moge-
lijkheden die buitenlandse en internationale kapitaalmarkten hen, al dan Diet met
tussenkomst van het bankwezen, bieden. Het is dit veelomvattende proces, dat kern-
achtig aangeduid kan worden met de term intemationale financiele integratie. Alge-
meen wordt aangenomen dat deze integratie zich manifesteert in de vorm van een
vergroting van de mobiliteit van intemationale kapitaalstromen, een hogere substitu-
eerbaarheid van vermogenstitels, een groeiende onderlinge afhankelijkheid van rente-
en opbrengstvoeten en een toenemend belang van de wisselkoers als beleids- en
transmissievariabele in de monetaire politiek.

Deze studie analyseert het verschijnsel internationale financiele integratie voor de
industriele wereld in historisch perspectief. Enkele vragen hebben daarbij speciale
aandacht:

1. Wat is financiele integratie en op welke wijze wordt het integratieproces mani-
fest? Welke zijn met andere woorden de verschijningsvormen, oorzaken en ach-
tergronden van het integratieverschijnsel?
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2. Hoe kan financiele integratie worden gemeten en welke integratiegraad hebben de
industrielanden inmiddels bereikt?

3. Welke zijn de gevolgen van integratie voor de implementatie van het monetaire
beleid? Welke beleidsdilemma's treden in de veranderende financiele omgeving
naar voren en in hoeverre speelt het wisselkoersregime hierbij een rol?

In paragraaf 2 van dit inleidende hoofdstuk komen de belangrijkste begrippen aan de
orde. Het is de bedoeling om aan te geven wat in deze studie onder financiele inte-
gratie zal worden verstaan, mede in relatie tot aanverwante begrippen als internatio-
nale kapitaalmobiliteit en activasubstitutie. De uiteenzetting van de begrippen vindt
plaats aan de hand van een eenvoudig portefeuilleverdeelmodel. Het modelkader
expliciteert de veronderstellingen die aan de genoemde begrippen ten grondslag
liggen en geeft derhalve aan welke factoren en gedragsparameters in de analyse van
het financiele integratieproces dienen te worden betrokken. In paragraaf 3 voIgt een
typologie van invalshoeken die beschikbaar zijn voor de bestudering van het integra-
tieverschijnsel. Enerzijds is deze ordening bedoeld om de lezer een globale indruk te
geven van de verschillende benaderingen en methodes, zoals die in de toegepaste
literatuur voorkomen. Anderzijds, en daar is het hier met name om te doen, leidt
deze typologie van het integratie-onderzoek tot een zekere structurering van het pro-
bleemgebied. Paragraaf 4 sluit de inleiding af met een motivatie van de benadering
die in deze studie is gekozen om het integratieproces binnen de geindusrrialiseerde
wereld meer in detail te analyseren, alsmede met een toelichting op de structuur van
dit proefschrift.

1.2 Het begrippenkader: integratie, mobiliteit en substitutie

De term integratie verwijst naar een ontwikkeling in de loop van de tijd, waarbij
aanvankelijk gesegmenteerde eenheden steeds meer in elkaar opgaan. Betreft deze
ontwikkeling financiele markten in verschillende landen, waarbij met name gedacht
kan worden aan depositomarkten, obligatiemarkten en aandelenmarkten, dan is er
sprake van internationale financiele integratie. In elkaar opgaan betekent dat de
allocatie en de prijsvorming op een binnenlandse markt steeds gevoeliger wordt voor
vraag- en aanbodschokken op corresponderende markten in het buitenland. Uiteinde-
lijk kan dit leiden tot een situatie waarbij er economisch gezien sprake is van een
markt, zodat het integratie- of desegmentatieproces zijn eindstadium bereikt.

Integratie kan ook worden gezien als een toestand. Bedoeld wordt dan om aan te
geven hoever de integratie als proces op een bepaald moment in de tijd is gevorderd.
De context voorkomt over het algemeen dat deze tweeledigheid leidt tot verwarring,
maar zonodig wordt de term integratiegraad gereserveerd voor het karakteriseren van
een toestand.

De transmissie van schokken tussen geografisch gescheiden, maar economisch
verbonden financiele markten, verloopt via feitelijke of potentiele kapitaalstromen.
Internationale financiele integra tie heeft dan ook veel te maken met internationale
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kapitaalmobiliteit. In de literatuur worden beide fenomenen vaak in een adem ge-
noemd. In zijn algemeenheid verwijst de term kapitaalmobiliteit naar de prijsgevoe-
ligheid van vermogenstransacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Beleggers
reageren op actuele of verwachte opbrengstverschillen tussen binnen- en buitenlandse
titels. Hoe sneller en sterker deze reactie des te vollediger de financiele integratie-
graad en des te hoger de mate van kapitaalmobiliteit en omgekeerd.

Analytisch gezien kleeft aan het begrip kapitaalmobiliteit zowel een objectief als een
subjectief aspect. Het eerste aspect verwijst naar de feitelijke moge/ijkheden voor
beleggers om hun middelen elders dan op de binnenlandse kapitaalmarkt uit te zetten,
of voor ondememingen en overbeden om elders dan op de binnenlandse markt fond-
sen aan te trekken. De centrale vraag is hier of marktparticipanten, objectief gezien,
in hun voomemens worden gebinderd door wettelijke bepalingen, institutionele
belemmeringen dan wel, in samenhang daarmee, door boge informatie- en transac-
tiekosten. Hoe geringer dit soort inefficienties des te gemakkelijker de feitelijke
portefeuilles na een scbok kunnen worden aangepast aan de gewenste portefeuilles.

Het tweede aspect beeft betrekking op de preferentiestructuur en dan met name op
de subjectieve bereidheid van beleggers en ondernemingen om risico's aan te gaan
die grensoverschrijdende vermogenstransacties met zicb meebrengen. Naarmate die
bereidheid toeneemt, zal een verandering van verwachte rendementen sterker door-
werken in de gewenste portefeuilles. Een cruciale factor is hier de internationale sub-
stitueerbaarheid van vermogenstitels, dat wil zeggen de mate waarin marktpartijen
indifferent zijn bij hun keuze tussen in verschillende valuta's en onder verschillende
jurisdictie geemitteerde, maar op overige kenmerken vergelijkbare vermogensactiva'.

Het conceptuele kader
De betekenis van de mogelijkbeden en de bereidheid van de beleggers om grensover-
schrijdende vermogenstransacties aan te gaan voor het integratieproces en voor de
mobiliteit van bet kapitaalverkeer kan worden vastgelegd in een eenvoudig portefeuil-
Ieverdeelmodel'. Het model dient als een conceptueel kader dat veranderingsproces-
sen in de financiele omgeving nader definieert. Het kader heeft een partieel karakter,
maar het is in staat om de bij tijd en wijle door elkaar gebruikte begrippen als inte-
gratie, kapitaalmobiliteit en activasubstitutie van elkaar te onderscheiden. Het bedoel-
de verdeelmodel concentreert zich op de vraagzijde van de markt, in bet bijzonder op
de beslissing van economiscbe agenten die hun financiele vermogen spreiden over

1. Het onderscheid tussen het objectieve en het subjectieve rnobiliteitsaspect is in de angelsaksische
literatuur terug te vinden in de termen 'ability' en 'willingness'. Akhtar & Weiller (1987, p.26)
benadrukken daarbij, dat geen van beide dirnensies gemist lean worden: "The elimination of capital
controls does not ensure capital mobility across national borders, merely the ability to do so. For
capital to actually move between countries there must be some willingness to hold foreign assets by
domestic residents or domestic assets by foreign residents".

2. Voor een meer uitgebreide bespreking van het onderhavige portefeuilleverdeelmodel wordt
verwezen naar Van Gernert & Gruijters (1994).
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beleggingsmogelijkbeden in binnen- en buitenland", De spreiding van een vermo-
gensportefeuille heeft in principe meerdere dimensies. Zo kan een portefeuille ver-
deeld zijn over verschillende landen of regio's, valuta's en typen financiele instru-
menten. In een sterke, maar toelaatbare stylering van de werkelijkheid wordt veron-
dersteld dat er maar twee landen zijn en dat de beleggers kunnen kiezen uit een
binnenlandse en een buitenlandse schuldtitel. De titels zijn grotendeels identiek; men
denke aan obligaties of deposito's met eenzelfde looptijd en een vergelijkbaar debi-
teurenrisico. De schuldtitels wijken in twee opzichten van elkaar af: ze luiden in
verschillende valuta's en ze zijn onder uiteenlopende nationale jurisdicties geemit-
teerd.

In het algemeen wordt de portefeuillespreiding bepaald door de verwachte op-
brengstvoeten op de verschillende activa, door de risicoperceptie van de belegger ten
aanzien van de activa en door omgevingsfactoren, zoals de regelgeving, de markt-
structuur en de communicatietechnieken. De samenhang tussen deze factoren wordt
duidelijk door de beleggingsbeslissing in twee stappen te splitsen. In de eerste stap
stelt de belegger zijn optimale portefeuilleverdeling samen. Deze gewenste portefeuil-
Ie drukt de bereidheid van de belegger uit om binnen- en buitenlandse financiele
activa in een bepaalde verhouding tot elkaar aan te houden. In de tweede stap pro-
beert de belegger de feitelijke portefeuillesamenstelling af te stemmen op de gewenste
verdeling. De feitelijke portefeuille weerspiegelt dus de mogelijkbeid van de belegger
om zijn preferenties te realiseren.

De eerste stap is een theoretische constructie. De belegger bepaalt zijn optimale
portefeuille also! er in de financiele markten geen imperfecties bestaan, die gewenste
portefeuille-aanpassingen verhinderen. In een dergelijk soepel werkende financiele
wereld is de gewenste portefeuilleverdeling de uitkomst van een micro-economisch
optimaliseringsvraagstuk, waarin de belegger het verwachte rendement over zijn
vermogen maximaliseert bij een door hem aanvaardbaar geacht risiconiveau". De
gewenste portefeuillesamenstelling kan aldus beschouwd worden als een functie van
de verwachte opbrengstvoeten en van de onderlinge substitueerbaarheid der activa.
De laatste factor is een samengestelde parameter; de substitueerbaarheid van de
vermogensactiva berust namelijk op de subjectieve risico-afkeer van de belegger
enerzijds en op de risicokarakteristieken van de financiele activa anderzijds. Aange-
zien de twee financiele instrumenten in verschillende valuta's gedenomineerd zijn en
onder uiteenlopende jurisdicties geemitteerd zijn, kunnen twee risico-aspecten worden
onderscheiden. Ret valutarisico komt voort uit de ongewisheid of de ex-ante wissel-
koersverwachting aan het einde van de beleggingshorizon daadwerkelijk uitkomt",

3. Bij mobiliteitsstudies als deze ligt een redenering in termen van de beleggingsbeslissing het
meest voor de hand. Het integratieverschijnsel heeft ook gevolgen voor de financieringsbeslissing
van ondememingen en overheden. Zij krijgen eveneens meer keuzemogelijkheden in die zin dat ze
makkelijker toegang verkrijgen tot buitenlandse markten .
. 4. Yoor een literatuuroverzicht van de rnicrofundering wordt verwezen naar Adler & Dumas
(1983, p. 939-954) of Branson & Henderson (1985, p. 782-800).

5. Het valutarisico dat een ingezetene loopt kan dus ook betrekking hebben op beleggingen in de
binnenlandse valuta. Het uiteindelijke doel van beleggen is immers het realiseren van consurnptie in
de toekornst. Het is aannemelijk dat het consumptiepakket van elk individu binnenlandse en buiten-
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Het politieke risico vindt zijn oorzaak in de onzekerheid of de autoriteiten van een
land in de toekomst regelgeving zullen introduceren, die de aanwendingsmogelijkhe-
den van het aldaar belegde vermogen beperkt", De samengestelde substitutieparame-
ter reflecteert dus niet zozeer de risicohouding van de belegger, maar veeleer zijn
perceptie van beide risicofactoren'. Deze risicoperceptie zal in de tijd geenszins
constant zijn; wanneer de beJegger bijvoorbeeld meent dat de bijdrage van zijn bui-
tenlandse actief aan het totale risico van zijn portefeuille toeneemt, zal hij het aandeel
van buitenlandse titels verminderen, tenzij een stijging in het verwachte rendements-
verschil tussen beide activa hem voldoende compenseert voor het additionele risico.
Het relatief hogere buitenlandse rendement bevat dan een risicopremie voor het feit
dat de titels geen perfecte substituten zijn".

De tweede stap in de beleggingsbeslissing heeft betrekking op de aanpassing van de
feitelijke portefeuille aan de gewenste samenstelling. In werkelijkheid zijn er meer-
dere factoren die dit aanpassingsproces vertragen. Zo leiden marktimperfecties ertoe
dat de feitelijke portefeuille in tegenstelling tot de optimale portefeuille, niet direct
zal reageren op een verandering in het - voor risicoverschillen gecorrigeerde - rende-

landse goederen omvat. Een belegger die zijn vermogen volledig in binnenlandse waardepapieren
steekt, ziet zijn toekomstige koopkracht dalen bij een devaluatie van de binnenlandse geldeenheid.

6. Het politieke risico wordt veelal enkel geassocieerd met beleggingen in het buitenland, zie
bijvoorbeeld Aliber (1973); het gaat dan om de mogelijkheid dat de belegger hinder ondervindt van
nieuwe restricties bij de repatriering van zijn buitenlandse actief. De hier gehanteerde definitie laat
in principe ook politiek risico toe op de binnenlandse beleggingen van ingezetenen. Ingezetenen
lopen immers ook het risico dat de nationaJe autoriteiten kapitaaJexporten in de toekomst gaan
beJemmeren, waardoor de aanwendingsmogelijkheden van hun binnenlandse vermogensdeel teruglo-
pen. In de literatuur hanteert Buiter (1983, p. 69-73) de meest mime definitie: het politieke risico
omvat niet alJeen de kans op nieuwe restricties, maar ook de kans op ooriogen, revoluties, coups en
sociale onrust waardoor de belegger geheel of gedeeltelijk onteigend kan worden. Daarnaast omvat
het politieke risico in zijn visie de kans dat de autoriteiten van een land overgaan tot macro-economi-
sche beleidswijzigingen waardoor het rendement op het actief van de belegger zou kunnen dalen.

7. Het analytische onderscheid tussen het valutarisico en het politieke risico betekent overigens niet
dat beide onathankelijk van elkaar zijn. Als het politieke risico zich voordoet en de autoriteiten van
een land restricties invoeren dan zal dit ongetwijfeld leiden tot een scherpe reactie van participanten
in de valutarnarkt, waardoor de ex-ante wisselkoersverwachting naar aile waarschijnlijkheid niet uit
zal komen. Omgekeerd kunnen kapitaalrestricties door de monetaire autoriteiten ingezet om de
wisselkoers te stabiliseren: scherpe wisselkoersfluctuaties bijvoorbeeld ten tijde van een crisis in een
valutastelsel, gaan dan samen met een hoger politiek risico.

8. Verondersteld is hier dat het valutarisico en het politieke risico op de twee titels niet volledig
weggediversificeerd kunnen worden in een portefeuille. Frankel (1979) laat in een twee landenmodel
met een goed zien dat er geen premie bestaat voor het valutarisico als (1) de economische agenten
risiconeutraal zijn Of, als (2) er geen 'outside assets' bestaan en de nominale wisselkoers ongecorre-
leerd is met het toekomstige reele inkomen (vermogen). Als er geen 'outside assets' zijn, is het netto
aanbod van titels in de binnenlandse valuta en in de buitenlandse valuta gelijk aan nul. De belegger
en de emittent van elke titel hebben een tegengesteld valutarisico; in een perfecte markt zonder
transactiekosten zullen zij elkaar vinden en afspraken maken over de wisselkoers waartegen de titel
in de toekomst afgelost wordt; het valutarisico kan dan volledig en kostenloos afgedekt worden en
geeft geen aanleiding tot een risicoprernie. Zodra er wei 'outside assets' zijn of transactiekosten
bestaan, zal het valutarisico niet volledig uitgesloten (kunnen) worden. Frankel laat het politieke
risico buiten beschouwing.
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mentsverschil tussen beide activa. Een portefeuilleherschikking brengt bijvoorbeeld
transactie- en informatiekosten met zich mee. De belegger zal zijn portefeuille niet
aanpassen zolang de verandering in het verwachte rendementsverschil niet opweegt
tegen deze herschikkingskosten. Voorts vervullen officiele belemmeringen voor
grensoverschrijdende kapitaaltransacties op dit punt een belangrijke rol. Er bestaan
globaal gesproken twee typen kapitaalcontroles. Directe restricties leggen beperking-
en op aan het volume van de intemationale vermogenstransfers en verhinderen op
deze wijze een snelle aanpassing van de feitelijke portefeuille. In het meest extreme
geval zijn alle kapitaalstromen door de autoriteiten van een land uitgesloten. Als de
directe restricties effectief zijn, dwingen zij de beleggers voor korte of langere tijd
genoegen te nemen met een portefeuillespreiding die een suboptimale opbrengst-
/risicoverhouding heeft. Daarnaast kunnen de autoriteiten indirecte restricties opleg-
gen. Het effect van indirecte restricties laat zich goed vergelijken met dat van andere
kostenfactoren; ze beperken de aanpassingssnelheid van de portefeuille door een
kunstmatige verhoging van de kosten die verbonden zijn aan intemationale kapitaal-
stromen, ofwel door een verlaging van het (netto)rendement op een belegging in een
van beide activa".

Aldus redenerend is de feitelijke portefeuillesamenstelling (met pals het aandeel
van buitenlandse titels in het totale vermogen van een ingezetene) een functie van het
verwachte rendementsverschil tussen beide activa, de subjectieve preferentiestructuur
van de beleggers en de objectieve mogelijkheid van de beleggers om intemationaal te
spreiden:

p = P [i* +aSe -i, !pep, VAR,POR), «. (KOST,KRES,MARKT)] (1)

Tot de objectieve belemmeringen behoren transactie- en informatiekosten (KOST),
kapitaalrestricties (KRES) en eventueel andere marktkenmerken (MARKT), zoals de
toegankelijkheid en de diepte van de handel. AI deze elementen hebben effect op de
aanpassingssnelheid (O!) van de feitelijke portefeuille na een verandering in de ge-
wenste samenstelling. De gewenste portefeuille reageert op mutaties in het rendement
van beide activa en op veranderingen in de substitutieparameter. Het verwachte
rendementsverschil is gelijk aan de nominale rente op de buitenlandse titel (t) plus de
verwachte depreciatie van de binnenlandse valuta (ilSj binnen de beleggingsperiode,
minus de nominale rente op de binnenlandse titel (£)10. De substitutieparameter (rp)

9. Indirecte restricties kunnen uiteenlopende vormen aannemen, onder meer een officiele heffing
op vaIutamarkttransacties, een belasting op rente-inkomsten en een renteloze depositoverplichting
jegens het buitenlandse actief van de beleggers. Zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide bespreking van
de verschijningsvormen van officiele kapitaaIrestricties ten aanzien van de verschillende typen
kapitaalverkeer.

to. Geredeneerd wordt dus in termen van een verwacht nominaal rendementsverschil. Hier is
uitdrukkelijk niet gekozen voor een reeel rendementsverschil. Reele rendementsverschillen zijn
namelijk niet relevant bij de beleggingsbeslissing: een belegger die zijn portefeuiIIe verdeelt over een
binnen- en een buitenlandse titel zaI weliswaar zijn reele vermogen aan het einde van de beleggings-
periode willen maximaliseren, maar dat doet hij ten opzicht van een numeraire: te weten zijn het
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is weer afhankelijk van de risico-afkeer van de belegger (P) en de onderscheiden
risicofactoren, in dit geval het valutarisico (VAR) en het politieke risico (POR).

Integratie, substitutie en de allocatie van vermogen
Vergelijking (1) biedt een bruikbaar uitgangspunt om de verschillende begrippen af te
bakenen. Het begrip perfecte financiele integratie is van toepassing op de situatie
waarin de feitelijke portefeuille onmiddellijk en volledig aanpast aan veranderingen in
de gewenste samensteIling. Deze extreem hoge aanpassingssnelheid wordt bereikt
wanneer alle objectieve belemmeringen voor portefeuilleherschikkingen zijn verdwe-
nen. Onder de verondersteIling dat de beleggers geen eenzijdige voorkeur hebben
voor binnenlandse activa en dus enige bereidheid vertonen om buitenlandse activa aan
te houden, impliceert perfecte integratie dus dat er geen of geen noemenswaardige
belemmeringen bestaan voor internationale kapitaalstromen. De feitelijke portefeuille-
verdeling, en daarmee de relatieve vraag naar buitenlandse financiele activa, is in een
situatie van perfecte financiele integratie dan aIleen nog een functie van het verwachte
rendementsverschil en de preferenties van de belegger:

p = p [i* + LlSe -i, <pep, VAR,POR)] (2)

Een tweede concept grijpt aan bij de subjectieve factoren en derhalve bij de gewenste
portefeuille. Er is sprake van volledige substitutie tussen de binnenlandse en de bui-
tenlandse financiele activa, wanneer de beleggers indifferent zijn ten aanzien van de
precieze verdeling van hun vermogen over beide schuldtitels. Deze indifferentie kan
het gevolg zijn van een risiconeutrale houding van de zijde van de beleggers: de
activa verschillen wel qua risicokarakteristieken, maar de belegger is ook zonder een
extra beloning in de vorm van een risicopremie, bereid om elke willekeurige combi-
natie van beide titels in zijn portefeuille op te nemen. In principe kan de indifferentie
ook een gevolg zijn van een perfecte correlatie tussen de opbrengstvoeten der activa.
Indat geval is het rendement op de binnenlandse titel onder aIle denkbare omstandig-
heden, zowel ex-ante als ex-post, gelijk aan het rendement op de buitenlandse ti-
tel". In deze wat theoretische situatie is er niet een portefeuille die qua opbrengst-
/risicoprofiel superieur is aan aIle andere mogelijke combinaties van de twee activa.
In beide gevallen, risiconeutraliteit en een perfecte correla tie van de opbrengstvoeten,
zijn de financiele activa voor de beleggers voIledige substituten.

De combinatie van perfecte financiele integratie en perfecte substitutie wordt aange-

algemene prijsniveau in zijn eigen land. De ontwikkeling in het buitenlandse prijspeil is niet relevant
als deflator voor de nominale rendement op zijn buitenlandse actief, aannemende dat hij voorname-
Jijk in het binnenland consumeert. Zie Dornbusch (1983, p. 8) en Frankel (1986, p. 54).

11. Deze veronderstelling impliceert bijvoorbeeld 'perfect foresight' in die zin dat de beleggers het
wisselkoersverloop precies kennen; de wisselkoersverwachting is niet omgeven met onzekerheden en
komt a1tijd uit.
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duid als perfecte kapitaalmobiliieit", Het kapitaalverkeer is in deze situatie volledig
rente-elastiseh; een gering (verwaeht) rendementsversehil mobiliseert een dusdanige
(potentiele) vraag naar de hoogst renderende titel dat het verwaehte rendementsver-
sehil direet verdwijnt. In dit regime van perfeete mobiliteit is het portefeuille-aandeel
van buitenlandse titels alleen nog een funetie van diens relatieve opbrengstvoet.
Tegelijkertijd is de individuele belegger indifferent ten aanzien van zijn portefeuille-
spreiding omdat er voortdurend sprake is van ongedekte rentepariteit tussen beide
titels. In formule:

p = p[i·+~se_i] met dpld(i·+~se_i) - 00 zodat (i·+~se_i)=O (3)

Implicaties voor de prijsvorming op de financiele markten
Uit vergelijkiog (3) blijkt dat de versehillende eoneepten en proeessen niet alleen
gevolgen hebben voor de allocatie van het financiele vermogen, maar ook voor de
prijsvorming op de financiele markten. Door de vraag naar binnenlandse en buiten-
landse titels over alle beleggers te aggregeren en deze vervolgens te eonfronteren met
de gegeven aanbodverhouding van de titels cPS), resulteert een semi-herleide vormver-
gelijkiog voor het nominale rente-ecart op een bepaald tijdstip". In zijn algemeen-
heid wordt het nominale rente-ecart bepaald door de verwaehte wisselkoersmutatie,
de substitueerbaarheid tussen beide activa, de segmentatiefaetoren en de aanbodver-
houding van de titels:

12. Hiermee volg ik Dornbusch (1980, p. 176): "We will call the combination of perfect substitu-
tion and instantaneous adjustment perfect capital mobility." .Perfecte financiele integratie vergt in
mijn begrippenkader dus 'instantaneous adjustment' en enige substitutie tussen binnen- en buitenland-
se activa, maar nog geen perfecte substitutie. Adler & Dumas (1983, p. 964) komen tot eenzelfde
onderscheid. Kenen (1976, p. 20) laat de situatie van perfecte substitutie buiten beschouwing en ziet
kapitaalmobiliteit en integratie als globale synoniemen: "International capital mobility - the absence
of barriers to trade in assets and a substantial substitutability between individual assets - is required
for internationaljinancial integration.". Delbecque (1989, p. 1161) gebruikt integratie en mobiJiteit
ook als synoniemen, maar onderscheid wei perfecte substitutie: "Perfect capital mobility is ... the
absence of capital controls or substantial costs of foreign exchange transactions. It implies instanta-
neous adjustment of actual to desired portfolio composition. (..) Perfect asset substitutability ... is the
stronger assumption that asset holders are indifferent as to the composition of their bond port-
folio ... ". Dornbusch & Giovannini (1990. p. 1258) plaatsen de concepten ook in een portefeuillever-
deelkader en associeren integratie en mobiliteit met de objectieve belemmeringen voor internationale
kapitaalstromen en substitueerbaarheid met de preferenties van de economische agenten: "interna-
tional asset substitutability ... has to do with the response of desired portfolio composition to return
differentials. (..) Capital mobility has to do with the ability and fact of actually achieving the pre-
pared portfolio composition. "

13. Het is hierbij niet noodzakeJijk dat de beleggers allen eenzelfde risico-afkeer of eenzelfde
risicoperceptie hebben. Het aanbod van titels is op een bepaald tijdstip gegeven verondersteld.
Aangezien er geen schuldtitels vrij rondzweven in de wereld bevindt het aanbod van titels zich
volledig in de portefeuilles van de beleggers. Er is evenwel pas sprake van een portefeuille-even-
wicht warmeer de feitelijke portefeuillesamenstelJing overeenkomt met de gewenste verdeling,
gegeven de risico-aspecten en het (verwachte) rendement van beide activa.
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i-t: = j[dSe, <p(p,vAR,POR), rx(KOST,KRES,MARKT), pS] (4)

Zoals hiervoor al werd aangegeven wordt financiele integratie primair geinterpreteerd
als een ontwikkeling waarbij de objectieve belemmeringen voor internationale kapi-
taalstromen verdwijnen. De integratie is perfect wanneer de feitelijke portefeuille op
elk moment overeenkomt met de gewenste. Gegeven het relatieve aanbod van binnen-
en buitenlandse activa herstelt het portefeuille-evenwicht zich op macroniveau door
een verandering in het verwachte opbrengstverschil. Het nominale rente-ecart is bij
perfecte integratie gelijk aan de verwachte wisselkoersmutatie plus de premies voor
het verschil in het valutarisico en in het politieke risico tussen beide activa.

(5)

Financiele integratie leidt dus weI tot een directe aanpassing van portefeuilles en een
verhoogde mobiliteit van internationale kapitaalstromen, maar sluit de aanwezigheid
van onzekerheden niet uit. In een perfect geintegreerde wereld kunnen onzekerheden
- en derhalve risico's - blijven bestaan. Dit geldt vooral ten aanzien van het wissel-
koersverloop, maar in theorie ook ten aanzien van kapitaalbelemmerende maatregelen
in de toekomst. Zoals verderop nog aan de orde komt, zal het politieke risico vooral
blijven bestaan als de autoriteiten relatief veel waarde hechten aan vaste wisselkoer-
sen en enige autonomie om in het binnenland een monetair beleid te voeren dat af-
wijkt van de beleidslijn in het buitenland 14.

Wanneer de economische agenten risiconeutraal zijn, zullen zij het verschil in
risicokarakteristieken tussen de activa niet in een vereiste premie verdisconteren. In
dit geval zijn de titels perfecte substituten en vervalt in feite elke ratio voor porte-
feuillespreiding. Wanneer de beleggers indifferent zijn ten aanzien van hun porte-
feuillesamenstelling speelt de aanbodverhouding van de titels geen rol meer in het
prijsvormingsproces. De beleggers zijn als het ware (ongedekte) rente-arbitrageanten
geworden, die na een verandering in het verwachte opbrengstverschil in principe
onbeperkt vraag uitoefenen naar de titel die het hoogste rendement belooft. Door hun
optreden worden de (verwachte) rendementen over beide titels geegaliseerd. Zoals in
vergelijking (3) al is aangegeven, komt dit tweede regime van perfecte integratie en
perfecte substitutie tot uitdrukking in ongedekte rentepariteit:

(6)

Het laatste concept in het begrippenkader is monetaire integratie. Deze ontwikkeling

14. De restricties stellen de autoriteiten van een land immers in staat om de ontwikkeling op de
binnenlandse financiele marlden te isoleren van de ontwikkelingen op de buitenlandse financiele
markten. Zie voor een uitgebreide toelichting op de motieven achter de (her)introductie van kapitaal-
restricties paragraaf 3.2, in dit geval met name paragraaf 3.2.2.
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gaat beduidend verder dan financiele integratie. Monetaire integratie tussen twee of
meer landen veronderstelt namelijk niet aIleen voIledig vrij onderling kapitaalverkeer,
maar ook de stabilisatie van de bilaterale wisselkoersen door de autoriteiten uit de
betrokken landen. Ret monetaire integratieproces bereikt zijn eindstadium als de
economische agenten geloven dat de wisselkoersen onveranderlijk vastliggen. In deze
situatie is er uiteraard geen valutarisico meer. Op langere termijn is de wisselkoers-
stabiliteit pas geloofwaardig wanneer de autoriteiten uit de betrokken landen een
gemeenschappelijk monetair beleid voeren en ook op andere beleidsterreinen een
hoge mate van coordinatie bereiken. Wanneer zij hun interne beleidsautonomie aldus
opgegeven hebben, is ook het politieke risico verdwenen. In het extreme geval van
perfecte monetaire integratie is eigenlijk sprake van een de facto monetaire unie.
Rente-arbitrage tussen de binnen- en buitenlandse financiele markten resulteert dan in
nominale rentepariteit": in de financiele integratievergelijking (5) hebben de subjec-
tieve risicofactoren en de verwachte wisselkoersmutatie immers hun betekenis ver-
loren":

i - i " o (7)

Conclusie
Ret portefeuilleverdeelkader illustreert dat kapitaalstromen tussen economieen gedre-
yen worden door een drietal factoren, te weten:
1. de (verwachte) rendementsverschillen tussen de deelmarkten in binnen- en buiten-

land,
2. de substitueerbaarheid tussen binnen- en buitenlandse financiele activa, die weer

bepaald wordt door de subjectieve perceptie van de economische agenten omtrent
de risicobijdrage van de activa aan hun vermogensportefeuilles, en

3. de aanpassingssnelheid, die een functie is van objectieve factoren zoals de regule-
ring van het internationale kapitaalverkeer en, wat ruimer, de infrastructuur die
de nationale financiele markten onder ling verbindt.

15. Vergelijk Westerhout (1992). In een fraaie analyse onderscheidt hij vier fasen van monetaire
interdependentie tussen twee landen. De fasen varieren van monetaire autarkie (volstrekte segmenta-
tie door de afwezigheid van onderlinge kapitaalstromen en flexibele wisselkoersen) tot perfecte
monetaire integratie (volledige vrijheid van kapitaalverkeer en onveranderlijk vaste wisselkoersen).
In laatstgenoemde fase is in zijn model eveneens sprake van nominale rentepariteit op binnenlandse
en buitenlandse overheidsobligaties. De obligaties hebben een gelijkwaardig debiteurenrisico doordat:
"the monetary authorities are expected to bail each other out if necessary." (p. 20).

16. Norninale rentepariteit resulteert ook in het geval van perfecte financiele integratie en perfecte
substitutie, als de verwachte wisselkoersmutatie gelijk gesteld wordt aan nul. Toch is er een subtiel
verschil met monetaire integratie. Perfecte kapitaalmobiliteit berust op risiconeutraliteit van de zijde
van de beleggers. Perfecte monetaire integratie is gedefmieerd als de combinatie van perfecte finan-
dele integratie en de realisatie van onverbrekelijk vaste wisselkoersen. In deze situatie zijn het
valutarisico en het politieke risico verdwenen. Hier is dus niet de risicohouding van de beleggers
doorslaggevend voor de perfecte substitutie tussen beide tite\s, maar de verdwijning van de risico-
karakteristieken zelf.
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Daarnaast vergemakkelijkt het model een definitie van ontwikkelingen in de finan-
ciele omgeving zoals integratie, activasubstitutie en kapitaalmobiliteit. Belangrijk in
deze is dat de verschillende begrippen onderling gerelateerd zijn en weI doordat de
veronderstellingen die aan de concepten ten grondslag liggen op elkaar voortbouwen.
Financiele integratie staat aan de basis van het gehele begrippenstelsel: het is een
noodzakelijke (maar geen voldoende) voorwaarde voor perfecte kapitaalmobiliteit en
voor monetaire integratie. In dit proefschrift gaat de aandacht daarom vooral uit naar
het financiele integratieverschijnsel. Het is niet alleen de bedoeling om de thans
bereikte integratiegraad vast te stellen, maar ook om inzicht te verwerven in de loop
van het integratieproces. Welke zijn de drijfveren achter de min of meer geleidelijke
desegmentatie van de nationale financiele markten in de geindustrialiseerde wereld?
Waarom zijn in het verleden internationale kapitaalstromen gereguleerd? En waarom
zijn de autoriteiten uit die landen in de laatste twee decennia overgegaan tot de libera-
lisatie van het kapitaalverkeer? Zijn er algemene tendensen te ontdekken in het libera-
lisatieproces of lopen de ervaringen van de landen sterk uiteen? En, tenslotte , welke
gevolgen heeft de voltooiing van het integratieproces voor de keuze tussen de imple-
mentatie van het moneta ire beleid?

1.3 Een ordening van het onderzoeksgebied: beschrijven en
meten

Alvorens op de hierboven gestelde vragen dieper in te gaan, biedt dit inleidende
hoofdstuk de gelegenheid om te inventariseren op welke wijzen het fenomeen interna-
tionale financiele integratie in de literatuur is bestudeerd. Het is niet de bedoeling om
alle integratie-onderzoek dat in het verleden is verricht uitputtend te bespreken. De
inventarisatie beoogt daarentegen te komen tot een kenschetsing van dit onderzoeks-
terrein naar methoden en naar benaderingen. De bespreking van de verschillende
onderzoekstypen biedt tevens de gelegenheid om de veronderstellingen achter de
verschillende onderzoeksrichtingen te expliciteren; in veel gevallen wordt namelijk
niet alleen het integratieverschijnsel, maar ook de substituteerbaarheid van binnen- en
buitenlandse activa onderzocht. De typologie verduidelijkt tenslotte de positie van
deze studie binnen het onderzoek naar financiele integratie.

In grote lijnen kan het integratie-onderzoek ingedeeld worden naar een tweetal
methodes en een viertal benaderingen. Gecombineerd leidt dit tot een ordening, die
de veelheid van studies en het type conclusies dat zij opleveren, op een overzichte-
lijke wijze samenvat. Bedoelde ordening is neergelegd in schema 117.

17. De institutionele benadering, de hoeveelheidsbenadering en de prijsbenadering zijn ontleend
aan de indeling van het boek van Feldman (1986, met name pp. 141-186). De beleidsbenadering is
nieuw. Het onderscheid naar de twee methodes wordt genoemd door de Ruiter (1990, p. 24).
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Schema 1: Een typologie van het integratie-onderzoek

EMPIRISCH-INDUCTIEVE HYPOTHETISCH-DEDUCTIEVE
METHODE METHODE

INSTITUTIONELEBENADERING Beschrijving van veranderin-
gen in de financiele omge-
ving: liberalisering, deregule-
ring en rnarktverdieping

HOEVEELHEIDSBENADERING Kwantificering van de om- Onderzoek naar de verrninderde
yang en de groei van het sarnenhang tussen nationale
internationale kapitaalverkeer besparingen en binnenlandse

investeringen

PRnSBENADERING Forrnele toets op de geldigheid
van gedekte, ongedekte of reele
rentepariteit

BELEIDSBENADERING Beschrijving van de herori- Onderzoek naar de beheers-
entatie van het monetaire baarheid van de binnenlandse
beleid qua doelstellingen en geldhoeveelheid en de afvloei-
qua instrumentarium ing van deviezenreserves

1.3.1 Het empirisch-inductieve onderzoek

De empirisch-inductieve methode be staat uit het in kaart brengen van feitelijke ont-
wikkelingen en trends. De tendensen kunnen be trekking hebben op de financiele
omgeving (institutionele benadering), het internationale kapitaalverkeer (hoeveelheids-
benadering), of op het monetaire beleid in de betrokken landen (beleidsbenadering).
Deze methode komt op basis van veranderingen in een of meerdere verschijnings-
vormen van financiele integratie tot algemene conclusies in termen van de voortgang
en de tussenstand van het integratieproces. Vanwege het min of meer specifieke
karakter van de waamemingen, dienen de generalisaties met enige voorzichtigheid te
worden geinterpreteerd: de inductieve redeneringen leiden namelijk tot conclusies die
wei zeer waarschijnlijk zijn, maar die niet noodzakelijkerwijze waar hoeven te zijn.

Het onderzoek in de institutioneLe benadering is kwalitatief van aard en legt zich toe
op de beschrijving en de verklaring van de veranderingen in de financiele infrastruc-
tuur die de integratie van nationale markten bevorderen". Hiertoe behoren in de
eerste plaats de wijzigingen in de officiele regelgeving, in het bijzonder de liberalisa-
tie van het kapitaalverkeer en de deregulering van binnenlandse financiele markten.
Daarnaast spelen de vooruitgang in de communicatietechnologie, de ontwikkeling van
nieuwe financiele instrumenten, de internationalisatie van het bankwezen en de globa-

18. Zie bijvoorbeeld BIS (1986, p. 149-168), IMF (1988b, p. 35-49), Broker (1989), Folkerts-
Landau (1989), OESO (1990), Bakker (1994) en hoofdstuk 3 van dit proefschrift.
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lisering van de financiele dienstverlening een grote rol. Door een analyse in de tijd,
en door een interpretatie van de drijfveren achter de genoemde trends, verschaft de
institutionele benadering vooral inzicht in een essentiele voorwaarde voor financiele
integratie: zijn de objectieve belemmeringen voor internationale kapitaalstromen
verdwenen? De benadering geeft echter een minder goed beeld van de schaal waarop
ingezetenen en niet-ingezetenen gebruik maken van de nieuwe mogelijkbeden om
elders dan in het eigen land te investeren, te beleggen of te lenen. Inzicht hierin is
belangrijk omdat financiele integratie een zekere bereidheid veronderstelt bij de
economische agenten om grensoverschrijdende vermogenstransacties aan te gaan.
Aileen daardoor kan de allocatie en de prijsvorming op de ene financiele markt ge-
voeliger worden voor schokken op corresponderende markten in het buitenland. Een
onderzoek naar het integratiefenomeen in de institutionele benadering vraagt dus om
een aanvulling vanuit andere invalshoeken, in het bijzonder de hoeveelheidsbenade-
ring en de prijsbenadering.

De empirisch-inductieve studies in de hoeveelheidsbenadering geven een beeld van
het integratieproces aan de hand van de groei en de diversiteit van internationale
kapitaalstromen". Een bredere internationale spreiding van vermogensportefeuilles,
een grotere belangstelling voor buitenlandse investeringen en beleggingen en een
ruimer beroep op buitenlandse financieringsbronnen duiden in het algemeen op een
toenemende integratie: ingezetenen en niet-ingezetenen maken intensiever gebruik van
de (ruimere) mogelijkbeden om met elkaar vermogenstransacties af te sluiten. Maar
toch vereist deze conclusie enige nuancering. In de eerste plaats ontbreekt er een
eenduidige norm: hoe groot moeten de kapitaalstromen zijn om te kunnen spreken
van perfecte integratie? In de tweede plaats kan voortschrijdende integratie van de
nationale markten in principe samengaan met teruglopende kapitaalstromen. Ais
eenmaal een zekere integratiegraad bereikt is, kunnen volume-aanpassingen in het
kapitaalverkeer meer plaats gaan maken voor prijsaanpassingen op de financiele
markten". Na een willekeurige schok keert het evenwicht in de vermogensporte-
feuilles van de economische agenten dan terug door een verandering in de - voor de
risico's gecorrigeerde - verwachte rendementsverschillen tussen de diverse financiele
activa. Feitelijke portefeuilleherschikkingen en de daaruit voortvloeiende kapitaal-
stromen blijven dan achterwege, terwiji de markten toch sterk met elkaar verweven
zijn. Een mogelijke afruil tussen volume- en prijsaanpassingen impliceert dat een
empirische-inductieve analyse van kapitaalstromen aangevuld dient te worden met
andere benaderingen om de integratiegraad van financiele markten vast te stellen.

19. Zie voor een beschrijving van de ontwikkelingen en de patronen in internationale kapitaal-
stromen bijvoorbeeld Alworth & Turner (1991). Goldstein. Mathieson & Lane (1991), Turner
(1991), IMP (1992), BIS (1993), GIO (1993) en de bijlage van dit hoofdstuk.

20. Alworth & Turner (1990, p. 22): ..... the size of capital flows is not a good measure of the
degree of their mobility. 'Small' capital flows can take place between perfectly integrated markets ..;"
of Goldstein, Mathieson & Lane (1991. p. 21): ..... there can be a trade-off between asset price
adjustment and net capital flows in helping to restore capital market equilibrium. As markets become
more highly integrated and portfolios become more internationally diversified. asset price changes
are likely to substitute increasingly for net capital flows to restore market equilibrium. This again
illustrates one of the dangers of using capital flows to measure the degree of integration ."
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De derde stroming in het empirisch-inductieve onderzoek, aangeduid als de beleids-
benadering, brengt aan het licht hoe het integratieverschijnsel herkend kan worden in
de sfeer van het economische beleid, in het bijzonder het moneta ire beleid". Met de
integratie is de toegankelijkheid van buitenlandse financiele markten vergroot en de
beschikbaarheid van externe financieringsbronnen voor ingezetenen toegenomen.
Onder andere hierdoor zijn maatregelen die de groei van de binnenlandse kredietver-
lening op een directe wijze beperken minder effectief geworden. Het integratieproces,
maar ook de financiele innovaties en de deregulering van geld- en kapitaalmarkten
hebben geleid tot een verschuiving in het instrumentarium dat niet meer zozeer aan-
grijpt bij monetaire aggregaten, maar dat voortaan de financiele prijzen tracht te
beinvloeden op een marktconforme wijze. De hoge mobiliteit van het internationale
kapitaalverkeer en de toekomstgerichtheid van de economische agenten stellen boven-
dien hoge eisen aan de doorzichtigheid en de standvastigheid van de autoriteiten bij
de implementatie van het beleid. Een verrassende beleidswending kan snel een heftige
reactie veroorzaken op de financiele markten en leiden tot forse schommelingen in de
wisselkoers(verwachtingen) en/of in de rente". Tenslotte komt het integratieproces
tot uitdrukking in het feit dat de beleidskeuzen en de beleidsstrategieen, die de autori-
teiten resten, in steeds sterkere mate afhankelijk zijn van het wisselkoersregime. Bij
vrij kapitaalverkeer staan de handhaving van een stabiele wisselkoers en het behoud
van interne beleidsautonornie in principe op gespannen voet met elkaar. In landen met
een concrete wisselkoersdoelstelling is het geldmarktbeleid gericht op het bespelen
van de wisselkoers(verwachtingen) en het uitbannen van wisselkoersonzekerheid,
waardoor de realisatie van interne doelstellingen, zoals het stimuleren van de groei en
de werkgelegenheid, wordt bemoeilijkt. In landen met zwevende wisselkoersen kun-
nen deze conjunctuurpolitieke doelstellingen blijven prevaleren, al betekent dit niet
dat er geen externe beperkingen zijn. De autoriteiten dienen rekening te houden met
de consequenties van hun beleid voor de wisselkoersontwikkeling. Forse (reele)
wisselkoersfluctuaties hebben immers effect op de concurrentiepositie en de kosten-
ontwikkeling met alle gevolgen van dien voor de econornische activiteit en de inflatie.

1.3.2 Het hypothetisch-deductieve onderzoek

Het empirisch-inductieve onderzoek analyseert specifieke trends en feitelijke ontwik-
kelingen, en tracht op basis hiervan tot vrij algemene conclusies te komen ten aanzien
van de voortgang van het integratieproces. De hypothetisch-deductieve methode
vertrekt vanuit een hoger abstractieniveau. Deze methode hanteert, impliciet of expli-

2l. Zie bijvoorbeeld Kneeshaw & Van den Bergh (1989), De Haan & Wesseling (1989), Batten
e.a. (1990), Blundell-Wignall, Browne & Manasse (1990), Lamfalussy (1990), Wellink (1990) en
Crockett (1993).

22. Kneeshaw & Van den Bergh (1989, p. 9): "Individual financial markets have also become
more closely integrated internationally. Inevitably, central banks have had to take into account faster
responses of market interest rates and exchange rates to changes in expectations about developments
in the economy and in policy. Generally. the new instruments have been designed to facilitate the
conduct of monetary policy in this new environment. "
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ciet, een theoretisch model en leidt op basis van enkele veronderstellingen een
wezenskenmerk af voor een perfect geintegreerde wereld. Deze eigenschap is de
basis voor een falsifieerbare hypothese die op een formele wijze kan worden getoetst
door de toepassing van econometrische technieken op gegevensreeksen voor de rele-
vante variabelen. Wanneer de hypothese wordt verworpen, voldoet het land of de
groep landen (nog) niet aan het integratiekenmerk en is er kennelijk sprake van seg-
mentatie.

Hoewel deze methode een wetenschappelijker karakter heeft dan de empirisch-in-
ductieve methode, is ook het hypothetisch-deductieve onderzoek niet vrij van gebre-
ken. De problemen treden op bij de afleiding van het theoretische integratiekenmerk
en bij de operationalisering van dit kenmerk in termen van een empirisch toetsbare
hypothese. De deductieve redenering kan wel een stelling opleveren over de integra-
tiegraad, maar deze stelling zal aIleen waar zijn als alle onderliggende premissen
gelden. Bij nadere beschouwing blijken die veronderstellingen nogal eens verder te
gaan dan noodzakelijk is gezien de definitie van financiele integratie uit het begrip-
penkader. De empirisch te toetsen hypothese krijgt hierdoor een samengesteld karak-
ter: ze veronderstelt meer dan perfecte financiele integratie alleen. Bijgevolg hoeft
een eventuele verwerping van de hypothese niet te duiden op segmentatie; de hypo-
these wordt immers ook verworpen wanneer de additionele veronderstellingen niet
stroken met de werkelijkheid. In het geval van een samengestelde hypothese kampt
de deductieve methode dus met een identificatieprobleem: aangezien een statistische
verwerping niet aan het feilen van een der deelhypothesen is toe te schrijven, kan ze
in die gevaUen geen eenduidige uitspraken doen over de bereikte financiele integratie-
graad.

Over besparingen en investeringen in de hoeveelheidsbenadering
De deductieve studies in de hoeveelheidsbenadering vinden hun origine in een artikel
van Feldstein & Horioka (1980). Daarin betogen zij dat er in het geval van perfecte
kapitaalmobiliteit geen systematisch verband is tussen de binnenlandse investeringen
en de besparingen van een land". Onder die omstandigheden zal een stijging in de
nationale besparingen namelijk leiden tot een extra aanbod van fondsen op de wereld-
kapitaalmarkt. De spreiding van deze middelen over de investeringsmogelijkheden in
de wereld is onafhankelijk van het land van herkomst van de besparingen en wordt
volledig bepaald door de marginale opbrengst van de investeringen in de verschillen-
de landen. Daarentegen zullen extra besparingen in het geval van een beperkte kapi-

23. Zie Feldstein & Horioka (1980, p. 327-328): "With perfect capital mobility there is little or no
relation between the domestic investment in a country and the amount of savings generated in that
country." Merk op dat Feldstein & Horioka in deze redenering perfecte kapitaalmobiliteit veronder-
stellen en dat perfecte mobiliteit bij hen, evenals in deze studie, veel verder gaat dan perfecte finan-
ciele integratie. Ais mogeJijke belemmeringen voor perfecte kapitaalmobiliteit wijzen zij (p. 315-316)
namelijk op de regulering van het kapitaalverkeer, de binnenlandse regelgeving die institutionele
beleggers verhindert om hun portefeuilles internationaal te spreiden, verschillende belastingssys-
temen, maar vooral ook op de risicoperceptie van de beleggers (p. 316): "For most investors, the
uncertainties and risks associated with foreign investment are perceived as so great that investment
is restricted to the domestic economy. "
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taalmobiliteit, voor een groot gedeelte gebonden blijven in het binnenland. Binnen-
landse investeringen en nationale besparingen zijn dan wel atbankelijk van elkaar.
Feldstein & Horioka operationaliseren de mobiliteitshypothese empirisch, door de
specificatie van een regressievergelijking met de investeringsquote als afhankelijke
veranderlijke en de spaarquote als verklarende variabele:

voor land j 1,...,n (8)

Onder de nulhypothese van perfecte kapitaalmobiliteit bestaat er geen verband tussen
beide variabelen en zal de B-coefficient gelijk zijn aan nul. Naarmate de mobiliteit
geringer is, zal de B-coefficient stijgen. In een grondig empirisch onderzoek voor een
'cross-sectie' van OESO-Ianden verwerpen Feldstein & Horioka de S/I-hypothese van
perfecte mobiliteit. De geschatte B-coefficienten liggen in de orde van grootte van 0,8
a 0,9 en zij verschillen Diet significant van een, een waarde, die vanuit theoretisch
oogpunt, correspondeert met de situatie van een gesloten economie. Hierop conclude-
ren zij dat de mobiliteit van het kapitaalverkeer in de geindustrialiseerde wereld veel
beperkter is dan in het algemeen wordt aangenomen op grond van het empirisch-
inductieve onderzoek naar de omvang en de diversiteit van internationale kapitaalstro-
men".

Deze tegendraadse conclusie van Feldstein & Horioka heeft een omvangrijke verza-
meling vervolgonderzoek opgeroepen. De bijlage van dit hoofdstuk geeft een over-
zicht van diverse studies in de S/I-benadering25. De onderzoeken breiden de oor-
spronkelijke analyse van Feldstein & Horioka in verschillende richtingen uit. Zo zijn
er behalve 'cross sectie'-analyses voor grotere groepen landen, ook tijdreeksanalyses
verricht voor individuele landen. Daamaast zijn er studies verschenen die de binnen-
landse investeringen en de nationale besparingen uitsplitsen in verschillende compo-
nenten, bijvoorbeeld per type investering of per sector van de economie. De onder-
zoeken met meer recente cijfers, met name spaar- en investeringsquotes voor de jaren
tachtig, wijzen overwegend op een geleidelijke daling in de {3-coefficient. Desondanks
blijft de positieve correlatie tussen nationale besparingen en binnenlandse investering-
en voor de geindustrialiseerde landen aan de hoge kant zodat gesproken kan worden

24. Zie 'Feldstein & Horioka (1980, p. 321): "In short, the evidence strongly contradicts the
hypothesis of perfect capital mobility and indicates that most of any incremental saving tends to
remain in the country in which the saving is done. The substantial international capital flows that
exist thus do not appear to respond to international differences in saving rates." en verderop (p.
328): "While some direct and portfolio investments are made in pursuit of higher yields per se, the
extent of such investment is apparently limited by institutional barriers and portfolio preferences."

25. Overzichten van het empirische onderzoek in deze benadering zijn oak te vinden in Dooley,
Frankel & Mathieson (1987), Gruijters (199Ia), Tesar (1991) en De Haan, Siermann & Wijnants
(1993).
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van een empirische regelmatigheid".
In de literatuur zijn echter steeds meer bedenkingen gerezen tegen deze S/I-methode

van Feldstein & Horioka'". In het kader van het integratie-onderzoek is het goed om
in de eerste plaats te benadrukken dat de Sir-hypothese behalve volledige financiele
integratie, ook perfecte substitutie tussen binnen- en buitenlandse investeringen en
beleggingsalternatieven veronderstelt. De risico-afkeer van economische agenten om
op langere termijn in het buitenland te beleggen, biedt deels al een verklaring waar-
om binnenlandse investeringen in een geintegreerde wereld afuankelijk blijven van
nationale besparingen". In de tweede plaats voIgt deze methode een netto-benade-
ring van het kapitaalverkeer. Het verschil tussen de nationale besparingen en de
binnenlandse investeringen is per definitie gelijk aan het lopende rekeningsaldo. Hun
stelling dat beide componenten onafuankelijk van elkaar zijn bij perfecte mobiliteit
impliceert in feite dat een land in staat is om elk lopende rekeningtekort te financie-
ren op de wereldkapitaalmarkt tegen de vigerende wereldrentevoet. Maar omgekeerd
hoeft dit niet te betekenen dat een land met een lopende rekeningevenwicht een geslo-
ten of nauwelijks geintegreerde economie zou zijn. Een gering lopende rekeningsaldo
kan narnelijk vergezeld gaan van omvangrijke in- en uitgaande (bruto) kapitaalstro-
men. Een derde stroming van kritiek wijst erop dat de besparingen en de investering-
en als twee endogene grootheden simultaan tot stand komen. Zij kunnen zelfs bij
perfecte mobiliteit gecorreleerd zijn door factoren als de economische groei, conjunc-
turele schommelingen of door een overheidsbeleid dat gericht is op de handhaving
van het externe evenwicht". Zo kan een hoge correlatie tussen de spaar- en de in-

26. Tesar (1991, p. 55) concludeert op basis van een overzicht van de literatuur: "A positive
correlation between savings and investment ... is not an artifact of a particular sample of countries or
of a particular time period, but is a pervasive characteristic of savings and investment behavior of
the OEeD countries. "

27. Zie bijvoorbeeld Mussa & Goldstein (1993, p. 275): ".. saving/investment correlations of the
Feldstein/Horioka variety have been estimated again and again, employing a host of different time
periods and country samples, ... but the main finding that domestic investment is financed by domestic
saving has proved extremely robust. (. .) With less and less questioning of the facts, the real issue has
turned on whether saving/investment correlations can tell us much about the degree of international
capital mobility ... "

28. Feldstein & Bacchetta (1989, p. 2-5) erkennen dat de S/I-hypothese risiconeutraliteit veronder-
stelt: ".. investor risk aversion may induce portfolio investors to prefer investments in their own
currency. (..) ... the lack of ex ante purchasing power parity and the risk aversion of international
investors are sufficient to permit domestic saving rates to influence substantially the rate of domestic
investment, (. .)."

29. Tobin (1983, p. 156) verwoordt als eerste deze kritiek in een cornrnentaar op een artikel van
Feldstein (1983) waarin de SII-hypothese voor kapitaalmobiliteit verdedigd wordt: ".. the interde-
pendence of I (investeringen-AG), S (besparingen-AG), N (het lopende rekeningsaldo-AG) among
themselves and with other variables, also across countries, creates severe analytical and statistical
problems. The paper tries to talk itself around these problems, but not very convincingly. I don't
believe it is satisfactory to ignore the endogeneity of income Y. or the dependence of saving, public
and private, and current account imbalances on income, interest rates and exchange rates." Dooley,
Frankel & Mathieson (1987, p. 508) stelIen: "It is important to realize how general the endogeneity
argument is. 4m economic variable, ... that influences the investment rate, will probably be corre-
lated with the national saving rate." (hun accentuering).
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vesteringsquote ook het gevolg zijn van bevolkingsgroei bij een beperkte internationa-
le mobiliteit van de factor arbeid". Behalve een geringe integratiegraad van de ar-
beidsmarkten kan ook de segmentatie van goederenmarkten een hoge correlatie tussen
besparingen en investeringen veroorzaken". Tenslotte veronderstelt de S/I-hypo-
these impliciet dat aile landen klein zijn. Grote landen hebben in het algemeen een
breder gediversificeerde economische structuur, zodat de gevolgen van schokken
beter in het binnenland kunnen worden opgevangen. Bijgevolg zal het saldo op de
lopende rekening als ratio van het nationale inkomen voor grote landen relatief klein
zijn en zal ook de variabiliteit van de spaar- en de investeringsquote geringer zijn".
Een andere versie van dit argument luidt dat schokken in een kleine economie niet
zuilen leiden tot omvangrijke vraag- of aanbodverschuivingen op de wereldkapitaal-
markt. Een spaarschok in een groot land zal daarentegen leiden tot een aanbodover-
schot van fondsen op de wereldkapitaalmarkt. De daaropvolgende daling van de
(reele) wereldrente zal een positief effect hebben op de investeringen in alle landen,
inclusief het grote land zelf. Bijgevolg zullen besparingen en investeringen in het
grote land gecorreleerd zijn en is de S/I-hypothese van perfecte kapitaalmobiliteit
alleen op kleine landen van toepassing".

Concluderend kan gesteld worden dat de hypothetisch-deductieve methode in de
hoeveelheidsbenadering wordt omgeven door interpretatieproblemen. De S/I-hypo-
these veronderstelt om te beginnen meer dan noodzakelijk is voor volledige financiele
integratie. Bovendien hoeft een eventuele verwerping van de S/I-hypothese, door haar
samengestelde karakter, niet te duiden op een beperkte kapitaalmobiliteit. Derhalve
toetst de methode van Feldstein & Horioka noch de hypothese van financiele integra-
tie noch de hypothese van perfecte kapitaalmobiliteit".

De rentepariteitscondities in de prijsbenadering
Het hypothetisch-deductieve onderzoek in de prijsbenadering is gebaseerd op de
implicaties van het integratieproces voor de prijsvorming op binnen- en buitenlandse
financiele markten. De gedachte is dat bij perfecte integratie het feitelijke of potenti-

30. Obstfeld (1986a) presenteert een model met bevolkingsgroei, perfecte kapitaalmobiliteit en
imperfecte arbeidsmobiliteit. Simulaties met dit model leveren een 6-coefficient op van 0,858.

31. Wong (1990, p. 63-66» beredeneert dat er een positieve S/I-correlatie zal bestaan zolang de
markten voor de verschillende goederen niet volledig geintegreerd zijn: "As long as domestic resi-
dents consume traded as well as non-traded goods, an increase in the savings rate leads to an
increase in wealth and in future consumption ... But consumption of nontraded goods can increase
only if production of nontraded goods increases, and this necessitates an increase in investment in
the nontraded goods sector. Therefore, as long as nontraded goods exist, we should expect to find a
correlation between savings and investment, even if capital is perfectly mobile across economies."

32. Zie Harberger (1980, p. 333-336); Frankel, Dooley & Mathieson (1987, p. 518-522) en Sinn
(1992, p. 1164-1165)wijzen erop dat een geringere variabiliteit in de quotes nog niet een lagere 6-
coefficient behoeft op te leveren voor grote landen.

33. Murphy (1984, p. 328) concludeert daarom: ".. the test employed by Feldstein & Horioka ... is
not a test of capital mobility alone, but a joint test of capital mobility and country size." (zijn accen-
tuering).

34. Zie Hollis (1985, p. 47): "Where a hypothesis does not risk failing a test, it is not exactly
being tested. "
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ele kapitaalverkeer zal leiden tot de egalisatie van (nader te definieren) opbrengstvoe-
ten op vergelijkbare activa in binnen- en buitenland. Eventuele rendementsverschillen
zullen door arbitrage pijlsnel verdwijnen, zodat tussen geintegreerde markten voort-
durend sprake is van rentepariteit. Op deze wijze komt de prijsbenadering ertoe om
de integratiehypothese te formuleren in termen van een rentepariteitsconditie. Wan-
neer deze conditie neit geldt is het integratieproces nog niet voltooid. In de literatuur
worden verschillende rentepariteitscondities gehanteerd. Aan die condities liggen
uiteenlopende veronderstellingen ten grondslag. Een goede keuze van de partiteitscon-
ditie is derhalve belangrijk als het erop aankomt om de integra tie van een land of een
groep landen zuiver te meten.

In het kader van het integratie-onderzoek onderscheiden Frankel & MacArthur
(1988) drie arbitragecondities: gedekte, ongedekte en reele rentepariteit". De veron-
derstellingen die aan de condities ten grondslag liggen verschillen, maar ze vertonen
onderling wel een nauwe samenhang. In hun zg. decompositiemethode volgen
Frankel & MacArthur de weg van de afnemende abstractie: ze beginnen bij reele
renteverschillen en laten geleidelijk een aantal veronderstellingen vallen om uiteinde-
lijk bij gedekte rentepariteit als beste maatstaf voor financiele integratie uit te
komen". In het portefeuilleverdeelmodel uit de vorige paragraaf werd juist de om-
gekeerde route gevolgd. Het portefeuillekader defrnieerde eerst het begrip financiele
integra tie en stelde vervolgens vast onder welke additionele veronderstellingen finan-
ciele integratie overgaat in perfecte kapitaalmobiliteit en in monetaire integratie.

In schema 2 zijn de verschillende pariteitscondities en de bijbehorende veronder-
stellingen ondergebracht. Vergelijking (4) uit het portefeuillemodel fungeert als uit-
gangspunt. In een sterk vereenvoudigde, additieve specificatie brengt de basisver-
gelijking in schema 2 de determinanten van nominate renteverschillen bijeen. Aanne-
mende dat de binnenlandse en de buitenlandse financiele activa eenzelfde looptijd en
eenzelfde debiteurenrisico hebben, zijn de relevante determinanten achtereenvolgens
de verwachte wisselkoersmutatie (LlSe), de vereiste premies voor het valutarisico en
voor het politieke risico (VAR-, POR-premie), en het effect van de objectieve seg-
mentatiefactoren (KRES, KOST en MARKT, samengevat in de SEGM-factor). Het

35. Uiteraard zijn deze rentepariteitscondities zowel in de theoretische als in de empirische litera-
tuur al langer gangbaar. De verdienste van Frankel & MacArthur (1988), en later nog eens Frankel
(1989), ligt vooral in de decompositiemethode en in de relatie die zij weten te leggen tussen de
rentepariteitscondities en de SII-hypothese. De toepassing van rentepariteit om de integratie van of
kapitaalmobiliteit tussen nationale financiele markten in kaart te brengen is evenwel niet nieuw. Zie
bijvoorbeeld Fase (1976) voor een onderzoek in de prijsbenadering naar de interdependenties tussen
de geldmarkten van elf gei'ndustrialiseerde landen in de peri ode van januari 1961 tot en met decem-
ber 1972, of Micossi & Padoa-Schioppa (1984) voor een analyse van de renteverschillen tussen de
Verenigde Staten en enkele Europese landen in de periode van januari 1960 tot en met december
1983.

36. De decompositiemethode van Frankel & MacArthur (1988) is in feite een rekenkundige uit-
splitsing van het reele rente-ecart in drie componenten. Deze methode heeft op enige schaal navol-
ging gevonden, met name om de integratie en de kapitaalmobiliteit in EG-verband vast te stellen. Zie
EG (1990, p. 160-161), Haldane & Pradhan (1992, p. 23-28), Lemmen & Eijffmger (1993), Eijf-
finger & Lemmen (1994a), Eijffinger & Lemmen (1994b) en Lemmen & Eijffmger (1994).
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schema voegt aan de decompositie van Frankel & MacArthur een vierde pariteitscon-
ditie toe, namelijk nominale rentepariteit in het geval van perfecte monetaire integra-
tie. De samenhang tussen de verschillende integratiehypotheses komt tot uitdrukking
in de opsomrning van de veronderstellingen, die achter de pariteitscondities schuilen.
Er is een onderscheid aangebracht naar de aard van de veronderstellingen: de theore-
tische veronderstellingen definieren in feite het ontwikkelingskenmerk waaraan het
land of de groep landen moet voldoen, alvorens het betreffende integratieproces
voltooid is. De empirische veronderstellingen zijn niet fundamenteel, maar ze worden
in de literatuur nogal eens toegepast om de integratiehypothese te operationaliseren
voor het econometrische onderzoek.

De hypothese van volledige financiele integratie wordt in het algemeen getoetst aan
de hand van de gedekte rentepariteitsconditie". Deze conditie veronderstelt dat de
arbitrageant het wisselkoersrisico op een buitenlandse

Schema 2: Het rentepariteitsonderzoek in vier varianten

Basisvergelijking i - i* = .lS' + POR-premie + VAR-premie + SEGM-factor

Hypothese Rentepariteitsconditie Veronderstell ingen

Theoretisch Empirisch

Financiele integratie Gedekte
pariteit

i-i*=TA SEGM-factor=O
+ (POR-premie=O)

Perfecte kapitaalmo-
biliteit

Ongedekte
rentepariteit

i-i"=.lS' + POR-premie=O
+ VAR-premie=O

Goederenmarkt -
integratie

Reele
renteparitei t

+ .lS' = '7f-7r'" 7r' =7r+ P

7r"=7r'+p'

Monetaire integratie Nominale
rentepariteit

i-i"=0 + .lse=o
(7r'= 7re')

belegging volledig afdekt op de valutatermijnmarkt. Hij ontvangt dan ook geen pre-
mie voor het valutarisico (in termen van de basisvergelijkiug: VAk-premie=O). Bij
perfecte integratie tussen de twee nationale markten (SEGM-factor=O) zorgt het

37. Zie bijvoorbeeld Frankel & MacArthur (1988, p. 1087): "We claim that the international
covered interest differential is the appropriate measure of the degree of .. integration of financial
markets across political boundaries."
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optreden van de rente-arbitrageanten ervoor dat de nomina le rente op de binnenlandse
titel (i) gelijk is aan de nominale rente op de buitenlandse titel (i") plus het termijn-
agio van de vreemde valuta (TA)38. Het veronderstelde mechanisme achter de pari-
teitsconditie is meestal het winststreven van de rente-arbitrageanten. Wanneer de
opbrengstvoet op de buitenlandse belegging relatief hoog ligt rr +TA> i) zal de
belangstelling voor binnenlandse schuldtitels afnemen, terwijl die voor buitenlandse
titels zal toenemen. Op deze wijze ontstaan er tussen de twee markten arbitrage-
stromen die rentepariteit herstellen. Afwijkiogen van gedekte rentepariteit (i-i*;;eTA)
worden dan geinterpreteerd als een betrouwbare indicatie voor segmentatiefactoren
(SEGM-factor ee 0) die het arbitragemechanisme verstoren. Uit de basisvergelijkiog
blijkt echter dat het politi eke risico in deze redenering wordt verwaarloosd. Als in
een situatie van perfecte financiele integratie, de kans op de herinvoering van kapi-
taalrestricties door een van de landen blijft bestaan (zodat POR-premie;;eO), dan zal
er geen gedekte rentepariteit bestaan tussen de twee nationale markten. Een nadere
behandeling van dit risico-aspect is in het kader van het integratie-onderzoek dus weI
belangrijk. Daarom zal het politieke risico en het arbitragemechanisme achter gedekte
rentepariteit meer aandacht krijgen in hoofdstuk 2 waar de prijsbenadering en de
specificatie van de financiele integratiehypothese uitgebreider aan de orde komen.

De overige drie pariteitscondities stellen eisen die veel verder gaan dan noodzake-
lijk is voor perfecte financiele integratie. Bij ongedekte rentepariteit betreft de addi-
tionele veronderstelling de volledige substitutie tussen de twee titels. In de vorige
paragraaf is al beredeneerd dat deze perfecte substitueerbaarheid voornamelijk berust
op een risiconeutrale houding van de marktparticipanten. Wanneer de arbitrageanten
risico-indifferent zijn zullen zij een open valutapositie niet afdekken op de valuta-
termijnmarkt, en het koersrisico accepteren zonder hiervoor een premie te verlangen.
Ook het politieke risico speelt dan geen rol meer als determinant van het nominale
rente-ecart. Bij vrij kapitaalverkeer en risiconeutraliteit zal het nominale rente-ecart
door arbitrage gelijk zijn aan de verwachte wisselkoersmutatie. In de operationele
uitwerking van de ongedekte rentepariteitsconditie doet zich het probleem voor dat de
wisselkoersverwachtingen niet direct waarneembaar zijn. De rationele verwachtings-
hypothese biedt hier een oplossing. In het kort impliceert deze hypothese dat de
marktparticipanten handelen also! ze het economische model van de wisselkoers-
vorming kennen en dat ze aIle beschikbare en relevante informatie in hun wissel-
koersverwachting verwerken, voordat ze een valutapositie innemen. De verwachting
zal in principe uitkomen. Verwachtingsfouten komeri weI voor maar deze zijn niet
systematisch van aard; ze zijn het gevolg van nieuwe, en dus onverwachte gebeurte-
nissen. Aangezien het onverwachte per defmitie een toevalskarakter draagt, kan de
verwachte wisselkoersmutatie (ASe) in het empirische onderzoek vervangen worden

38. Het tennijnagio is gedefinieerd als het verschil tussen de tennijnkoers (d.i, de prijs van vreem-
de valuta in de tennijnmarkt waartegen de arbitrageant de opbrengst van zijn voorgenomen buiten-
landse belegging kan verkopen) en de contante koers (d.i. de koers waartegen hij vreemde valuta
moet kopen voorafgaande aan de buitenlandse belegging) in procenten van de contante koers.
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door de (ex-post) feitelijke mutatie (.6.S) plus een 'random'-storingsterm (e)39. Het
nadeel is uiteraard dat een integratie-onderzoek op basis van de ongedekte rentepari-
teitsconditie aldus berust op twee additionele deelhypothesen, te weten perfecte sub-
stitutie en rationele verwachtingen. In de empirische literatuur wordt ongedekte
rentepariteit in het algemeen verworpen". De ex-post afwijkingen van ongedekte
rentepariteit zijn relatief groot en variabel in de loop van de tijd hetgeen zou kunnen
duiden op verwachtingsfouten als gevolg van nieuws. Voorzover de ongedekte rente-
dispariteiten een systematisch patroon vertonen is de meest voor de hand liggende
verklaring dat de marktparticipanten niet risiconeutraal zijn. Zodra zij een prernie
voor het valutarisico en/of voor het politieke risico verlangen zal ongedekte rentepari-
teit irnmers niet langer opgaan".

Bij de derde integratiehypothese gaat de verzameling onderliggende veronderstel-
lingen nog een stap verder. Zo vergt reele rentepariteit behalve perfecte mobiliteit in
het kapitaalverkeer ook perfecte mobiliteit in het goederenverkeer. In die situatie is
de verwachte wisselkoersmutatie conform de (relatieve) koopkrachtpariteitstheorie
gelijk aan het verschil tussen de verwachte inflatie in het binnenland (7I"e) en de ver-
wachte inflatie in het buitenland (7I"e*). In de operationele sfeer wordt hier veelal aan
toegevoegd dat ook de inflatieverwachtingen rationeel zijn. Het zal duidelijk zijn dat
deze pariteitsconditie voor het meten van financiele integratie met zo geschikt is: bij
een gebrekkige goederenmarktintegratie zal rente-arbitrage aileen met leiden tot reele

39. De storingsterm is gelijk aan de verwachtingsfout; de operationele veronderstelling luidt
immers .e=~S·-~S. De rationele verwachtingshypothese legt nu op dat (1) de verwachte waarde van
de storingsterm - gegeven de informatieverzarneling waarop de marktparticipanten hun wisselkoers-
verwachting baseerden - gelijk is aan nul, en dat (2) de storingstermen onderling niet gecorreleerd
zijn.

40. Zie Isard (1987, p. 8-11) en Boughton (1988, p. 12-14) voor een overzicht van het empirische
onderzoek naar ongedekte rentepariteit. Merk overigens op dat, als er sprake is van gedekte rente-
pariteit, de combinatie van de ongedekte rentepariteitsconditie en de rationele verwachtingshypothese
in feite impliceert dat het termijnagio een zuivere voorspeller is van wisselkoersmutatie:
TA=~S'=~S+e. In de empirische literatuur is deze hypothese veelvuldig onderzocht. Zie voor een
overzicht Rodrick (1987) en Gruijters (1991b). In het algemeen blijkt de termijnkoers geen goede
voorspeller van de contante koers: de termijnkoers maakt zelfs systematische voorspelfouten. Boven-
dien blijkt de huidige contante koers vaak een betere voorspeller van de toekornstige contante koers
(d.i. de zg. 'random walk'-hypothese) volgens Meese & Rogoff (1983) en recentelijker Meese
(1990). Een verklaring voor de beperkte voorpelwaarde van de termijnkoers en de systematische
voorspelfouten is in theorie het bestaan van risicopremies, die varieren in de loop van de tijd.

41. In de literatuur zijn bijgevolg veel pogingen ondemomen om de (niet direct waameembare)
risicopremie te modelleren en vervolgens empirisch te benaderen. Deze pogingen hebben een wisse-
lend succes; volgens Frankel (1988, p. 116) zijn de geschatte risicopremies in het algemeen te klein
en varieren zij te weinig om de forse fluctuaties in de afwijkingen van ongedekte rentepariteit te
kunnen verklaren. Niettemin voorspellen Boothe & Longworth (1986, p. 138): "Despite its lack of
empirical support, the risk premium interpretation will continue to be prominent in the literature
because it follows an important article of faith for many economists - the rationality of economic
agents (... ).". Daarentegen twijfelt Krugman (1989, p. 95) wei aan de rationaliteit van de marktpar-
ticipanten: ".. the foreign exchange market seems to make two kind of errors: It fails to recognize
short-run trends, so that forecast errors are serially correlated, and it loses sight of long-run equili-
brium (...)."
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rentepanteit. De verwachte inflatie in het buitenland (resp. het binnenland) speelt
namelijk geen rol in de arbitragestrategie van ingezetenen (resp. niet-ingezetenen).
De rente-arbitrageanten zullen de norninale rente op binnenlandse titels en het ver-
wachte nomina le rendement op buitenlandse titels (uitgedrukt in de eigen valuta, dus
i'+AS") immers defleren met de verwachte stijging in het algemene binnenlandse
prijsniveau, want dat is het prijsniveau waartegen zij in de toekomst zullen consume-
ren". Zonder perfecte substitutie in de goederensfeer is er met andere woorden
geen arbitragemechanisme waardoor reele rentepariteit zou kunnen ontstaan". Waar
perfecte substitutie in het internationale kapitaalverkeer al verworpen wordt, is het
tenslotte geen verrassing dat in de empirische literatuur vrij weinig steun te vinden is
voor de reele rentepariteitsconditie'". Zelfs in het EMS, waar de omstandigheden
gunstig zijn voor de integra tie van goederenmarkten en voor een hoge substitutie
tussen de financiele activa uit de verschillende lidstaten (vanwege het officiele streven
naar wisselkoersstabiliteit) wordt reele rentepariteit verworpen".

Tenslotte presenteert het schema een vierde integratiehypothese namelijk moneta ire
integratie. In het portefeuilleverdeelkader is monetaire integratie gedefrnieerd als een
proces waarin financiele integratie samengaat met de stabilisatie van de bilaterale
wisselkoersen door de monetaire autoriteiten uit de betrokken landen. In het eind-
stadium van dit proces, dus bij perfecte monetaire integratie, liggen de wisselkoersen
onveranderlijk vast. In die situatie zijn de nomina le rentevoeten van de landen aan
elkaar gelijk". Bij perfecte financiele integratie (vrijheid van kapitaalverkeer) en een
hoge mate van reele integratie (vrijheid van goederen- en dienstenverkeer) is de
volledig vaste wisselkoersdoelstelling alleen geloofwaardig en daarmee op langere
termijn realiseerbaar, wanneer de marktparticipanten vertrouwen hebben in het ver-

42. Zie Frankel (1986, p. 54): "In the absence of significant barriers to mobility or substitutability
(including risk), an international investor should equate the expected rate of return on equities or
real investment in one country to that in another evaluated in a common numeraire, not each eva-
luated in terms of local goods prices. (.. .) Thus equating internationally rates of return on financial
assets of any sort will not be sufficient to equate real interest rates; ex ante purchasing power parity
is needed as well. " (zijn accentuering).

43. Branson (1988) wijst erop dat er omgekeerd wei reele rentepariteit kan bestaan zonder finan-
ciele integratie. Het mechanisme berust op het factorprijsegalisatie-theorerna uit de intemationale
handelstheorie. Dit theorema is evenwel gebaseerd op een aantal verreikende veronderstellingen. In
een tweelanden model komen deze onder andere neer op volledig vrij internationaal goederenver-
keer, identieke lineair homogene produktiefuncties in de landen, volledige mededinging op markten
voor goederen en produktiefactoren, en de internationale immobiliteit van de produktiefactoren
arbeid en kapitaal. Zie Grubel (1981, p. 48-54).

44. Zie bijvoorbeeld Mishkin (1984), Cumby & Mishkin (1986) en Gaab, Granziol & Horner
(1986). Cumby & Obstfeld (1984, p. 146) concluderen in een analyse voor vijf geindustrialiseerde
landen sinds de overgang naar flexibele wisselkoersen: "Attention was focused on the two classical
parity conditions that link prices and nominal interest rates internationally and on their corollary,
the international equity of real interest rates. Econometric tests of these propositions within a ratio-
nal expectations framework provided significant evidence against them. "

45. Haldane & Pradhan (1992, p. 29) concluderen: "The pattern of real interest rate differentials in
the EMS suggests that most are due to imperfect integration of goods markets and to the presence of
risk premia in foreign exchange markets. "

46. Vergelijk EG (1990, p. 34-35).
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mogen van de autoriteiten uit de betrokken landen om de binnenlandse inflatie te
doen convergeren naar of te handhaven op eenzelfde niveau. Vaste nominale wissel-
koersen en systematische inflatieverschillen tussen de landen zouden namelijk leiden
tot structure le veranderingen in de reele wisselkoers. Wanneer met name een ver-
slechtering van de concurrentiepositie leidt tot pijnlijke aanpassingsprocessen in de
exports ector van een land komen de monetaire autoriteiten onder druk om de nomina-
le wisselkoers aan te passen.

De opbouw van de pariteitscondities biedt aldus een elegant handvat om de diverse
integratiehypotheses zo nauwkeurig mogelijk te toetsen en om hun onderliggende
veronderstellingen te expliciteren. Toch vergen de conclusies op basis van deze
methode enige nuancering. In de eerste plaats is het risico vrij groot dat de integratie-
hypothese een samengesteld karakter heeft. Hierdoor zijn eenduidige uitspraken over
de integratiegraad bij de verwerping van de hypothese niet goed mogelijk. Een twee-
de nuance ring betreft de reikwijdte van de conclusies die het pariteitsonderzoek kan
opleveren. Enigzins vooruitlopend op hoofdstuk 2 kan hier al worden opgemerkt dat
een rentepariteitsonderzoek beperkt is tot een of enkele deelmarkten uit het gehele
spectrum van financiele markten. De oorzaak is dat rentepariteit alleen zal optreden
wanneer de binnen- en de buitenlandse schuldtitels onderling in hoge mate vergelijk-
baar zijn qua eigenschappen als het debiteurenrisico, de verhandelbaarheid van de
titel en de resterende looptijd. Door deze vergelijkbaarheidseis is de rentepariteitscon-
ditie aileen toepasbaar op de markten voor overheidspapier en voor (inter) bancaire
deposito's. In andere segmenten van de vermogensmarkt zoals de handel in particu-
liere obligaties en in aandelen, zijn de titels heterogener in de genoemde eigenschap-
pen, waardoor ook bij perfecte integratie sprake kan zijn van internationale op-
brengstverschillen",

Pogingen om de integratiegraad van aandelenmarkten vast te stellen lopen mede
hierdoor tegen een aantal methodologische problemen op. In de eerste plaats is het
arbitrageconcept minder goed toepasbaar; de aandelen uit verschillende landen zijn
heterogene waarden. Het (ex-post) rendement op binnen- en buitenlandse aandelen zal
daardoor atbankelijk zijn van factoren en ontwikkelingen, die specifiek zijn voor de
emittent van het aandeel, en eventueel voor de regio waarin de emittent zijn bedrijf
uitoefent. In de tweede plaats is de grote drijfveer voor beleggers om hun aandelen-
portefeuilles internationaal te diversificeren nu juist dat het (ex-ante) verwachte ren-

47. De heterogeniteit van kredietnemers en de specifieke marktstructuur kunnen gevolgen hebben
voor de aanbodzijde (be\eggers) maar ook voor de vraagzijde (ernittenten) van de nationale vermo-
gensmarkten. Fukao (1993, p. 11) concJudeert op basis van een literatuuroverzicht op het terrein van
de vermogenskosten van ondememingen, evenwel dat ook hier een integratietendens te bespeuren
valt: "A number of studies suggest that Japan and Germany enjoyed a considerable advantage with
regard to the cost of equity and, more broadly, the cost of capital compared with the United States
and the United Kingdom in the 1980s. This was due to higher leverage, a much lower cost of equity
in Japan and a lower cost of German firms' debt to banks. Many studies have argued that closer
bank-customer relationships. and more stable prices and growth rates in Japan and Germany have
tended to lower their cost of capital. More recent studies which cover the period since 1990 have
found some tendency towards convergence in the cost of equity and capital. "
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dement op buitenlandse aandelen minder dan perfect gecorreleerd is met het (ex-ante)
verwachte rendement op binnenlandse aandelen. Toepassing van een pariteitsconditie
om de integratie van nationale aandelenmarkten te meten is dan aIleen zinvol, wan-
neer de rendementsverwachting op binnenlandse en op buitenlandse aandelen zou
worden gecorrigeerd voor het verschil in beider risico, dat niet door middel van
diversificatie kan worden weggenomen. Aangezien de risico's en de marktprijs van
het (systematisch) risico niet direct waarneembaar zijn, zouden deze gekwantificeerd
moeten worden aan de hand van een 'asset pricing'- model. Een integratiehypothese
in termen van de gelijkbeid van de (gecorrigeerde) verwachte aandelenrendementen
krijgt aldus opnieuw een samengesteld karakter: het veronderstelt niet aIleen perfecte
financiele integratie maar ook de juistheid van het onderliggende model. Tenslotte
vindt het empirische onderzoek meestal plaats op basis van (ex-post) gerealiseerde
rendementen en koersontwikkelingen, terwijl de integratiehypothese in ex-ante termen
luidt. De empirische implementatie van de integratiehypothese, vergt dus een additio-
nele veronderstelling omtrent de wijze waarop de beleggers hun verwachtingen vor-
men". Deze methodologische kritiek neemt niet weg dat er toch onderzoek gedaan
is naar de pariteit van aandelenrendementen en naar de samenhang in de ontwikkeling
van de beursindices in de gemdustrialiseerde landen. In het algemeen blijkt de corre-
latie tussen aandelenrendementen of beursindices van diverse geindustrialiseerde
landen aan de lage kant". Er is in de loop van de tijd wel een lichte stijging in de
correlatiecoefficienten waarneembaar". Behalve een sterkere positieve samenhang
tussen de rendementsniveau's in de verschillende aandelenmarkten, blijkt met name
in de tweede helft van de jaren tachtig, een nauwere relatie tussen de volatiliteit in
het rendement op de verschillende markten. Meer dan gemiddeld scherpe fluctuaties

48. Kohlhagen (1983, p. 113) waarschuwt de lezer aan het begin van een overzichtsartikel naar de
method en om de intemationale integratie van aandelen- en obligatiemarkten te meten: "This is a
depressing paper. (.. .) For various reasons, past work on secondary markets has provided little in
the way of insight into the question of how well capital markets are integrated. Unfortunately, ... , I
have been forced to conclude that future work in this area is equally unlikely to generate any more
useful empirical tests.". De Ruiter (1990, p. 25) heeft wat minder moeite met het ontbreken van een
verantwoorde methode: "Hoewel in de praktijk veel factoren wijzen in de richting van integrerende
kapitaalmarkien, blijkt de wetenschap er nog niet in te zijn geslaagd een valide meetsinstrument te
ontwikkelen om kapitaalmarktintegratie vast te stellen. Op zichzelf is dat niet zo 'n probleem, aange-
zien het niet de wetenschap is die de grenzen van de empirische werkelijkheid vaststelt. "

49. De lage correlatie wordt meestal gemterpreteerd als aanwijzing dat internationale portefeuille-
diversificatie zinvol is; zie bijvoorbeeld Isimbabi (1992, p. 134): "There is ample evidence of diver-
sification benefits te be obtained from (even naive or passive) international diversification of port-
folios, as a result of the low correlations between national securities markets. "

50. Dwyer & Hafer (1988) presenteren een onderzoek over de periode vanjanuari 1957 tot en met
december 1987 voor de Verenigde Staten, Duitsland, Japan en Groot-Brittannie. Op basis van de
hogere correlatie van de beursindices in de periode met flexibele wisselkoersen concluderen zij dat
de integratie is toegenomen. Kupiec (1991) berekent de correlatie van de aandelenrendementen voor
15 geindustrialiseerde landen in de periode van januari 1961 tot en met december 1989; ook hij
constateert een stijging in de correlatiecoefficienten, Kohlhagen (1983, p. 118) staat kritisch tegen-
over dergelijke conclusies: "Rising or falling correlations imply nothing about the changing nature of
capital market integration. "
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in de rendementen op de nationale aandelenmarkten vallen in sterkere mate dan
voorheen met elkaar samen". Dit verschijnsel past wei goed in de integratietrend:
naarmate de transactiekosten en de effecten van andere segmentatiefactoren verminde-
ren, neemt de aanpassingssnelheid van de aandelenportefeuilles toe en zullen prijs-
fiuctuaties sneller doorwerken in geografisch gescheiden aandelenmarkten.

Binnenlandse liquiditeitscreatie en de afvloeiing van deviezenreserves
Tenslotte is de hypothetisch-deductieve methode ook in de beleidsbenadering van het
integratieverschijnsel toegepast. De toepassing is gebaseerd op de monetaire benade-
ring van de betalingsbalans en is beperkt tot landen die streven naar stabiele wissel-
koersen. Het uitgangspunt is de stelling dat de ontwikkeling van de binnenlandse
geldhoeveelheid bij vaste wisselkoersen en een volledig rente-elastisch kapitaalverkeer
onbeheersbaar wordt. De geldhoeveelheid wordt onder deze omstandigheden volledig
endogeen bepaald door de geldvraag van de economische agenten. Hierdoor mislukt
elke poging van de monetaire autoriteiten om de binnenlandse liquiditeitscreatie te
stimuleren. De monetaire verruiming leidt namelijk via een relatieve daJing van het
binnenlandse renteniveau tot particuliere kapitaalexport. De particuliere kapitaalexport
veroorzaakt een daling in het netto buitenlands actief van het bankwezen of, vanwege
het streven naar vaste wisselkoersen, een daling in de officiele deviezenreserves van
de centrale bank. In beide gevallen heeft de binnenlandse liquiditeitscreatie uiteinde-
lijk geen effect op de maatschappelijke geldhoeveelheid. Andersom, zal elke poging
om de binnenlandse liquiditeitscreatie af te remmen particuliere kapitaalimport oproe-
pen die, via een stijging van de deviezenvoorraad van het collectieve bankwezen
(incl. de centrale bank), weer leidt tot een hers tel van de geldhoeveelheid op het
oorspronkelijke niveau".

De zg. 'offser-coefficient kwantificeert nu de mate waarin een verandering in de
binnenlandse kredietverlening, via het saldo van het particuliere (niet-bancaire) kapi-
taalverkeer, neerslaat in een tegenovergestelde mutatie van de deviezenvoorraad van
het collectieve bankwezen. Wanneer de coefficient de waarde -1 aanneemt, is het
kapitaalverkeer volledig rente-elastisch en wordt de geldhoeveelheid in feite endogeen
bepaald door de geldvraag van de economische agenten. In de jaren zeventig en begin
jaren tachtig is er vrij veel empirisch onderzoek gedaan naar de 'offset' -coefficient in
veel gevallen op basis van cijfermateriaal uit de Bretton Woods-periode van vaste
wisselkoersen". De standaardmethode schat de 'offset-coefficient (ex,) aan de hand
van een herleide vormvergelijking waarin het saldo niet-bancair kapitaalverkeer
(SNBK) een functie is van de mutatie in de binnenlandse kredietverlening (We) en

51. Zie Kupiec (1991, p. 12-14). Deze conclusie geldt ook als de periode rond de beurscrash van
oktober 1987 buiten beschouwing wordt gelaten.

52. In de tekst ligt de nadruk op de reactie van kapitaalstromen na een monetaire impuls. Een
aanpassing via het goederen- en dienstenverkeer is in de monetaire benadering evenzeer denkbaar: de
binnenlanse liquiditeitscreatie leidt via meer bestedingen en een hoger prijspeil tot een tekort op de
lopende rekening en een verlies aan deviezenreserves. In het algemeen wordt verondersteld dat de
aanpassing via het kapitaalverkeer sneller verloopt zodat (de bespreking van) de literatuur hierop is
geconcentreerd.

53. Voor een overzicht zie Officer & Kreinin (1978. p. 52-59) of Pilbeam (1992, p. 132-134).
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enkele andere variabelen, zoals de groei van het inkomen (Ay) en de mutatie in de
buitenlandse rentevoet (Ai*)54.In formule:

(9)

In het algemeen vinden de empirische analyses weI een 'offset' -coefficient (a,) die
significant negatief is, maar deze blijft veelal schommelen rond een waarde van -0,5
a -0,7. In het kader van het integratie-onderzoek is de hypothetische waarde van -1
dan ook een extreme, die perfecte financiele integratie en perfecte substitutie veron-
derstelt. In het Bretton Woods-tijdvak was aan de eerste voorwaarde niet voldaan
omdat de meeste landen nog volop kapitaalrestricties hanteerden. Tegenwoordig lijkt
de tweede voorwaarde niet vervuld: het kapitaalverkeer zal immers aIleen oneindig
rente-elastisch zijn als de wisselkoersen volledig vast liggen en er geen enkele onze-
kerheid bestaat ten aanzien van het toekomstige wisselkoersverloop. Dit impliceert
dat de autoriteiten in beginsel enige ruimte behouden om de binnenlandse monetaire
ontwikkeling te beinvloeden en het binnenlandse renteniveau te doen afwijken van het
niveau in het buitenland.

Een bezwaar tegen de herleide vormvergelijking (9) is dat de binnenlandse liquid i-
teitscreatie (ADC) niet altijd als een exogene behandeld kan worden. Dit geldt vooral
wanneer de autoriteiten het effect van het saldo van de niet-monetaire sectoren op de
betalingsbalans, op de binnenlandse monetaire ontwikkeling systematisch proberen te
compenseren door een aanpassing van hun binnenlandse geldpolitiek. De zg. sterilisa-
tie door de moneta ire autoriteiten van de liquiditeitscreatie uit buitenlandse bronnen
veroorzaakt namelijk een inverse relatie die loopt van het saldo op de lopende reke-
ning en op het saldo van het niet-bancaire kapitaalverkeer naar de mutatie in de
binnenlandse kredietverlening". Een eerste oplossing voor deze simultaniteit is de
toepassing van een andere econometrische schattingstechniek. In een case-study voor
Duitsland over de periode van 1961 tot 1968 komt Obstfeld (1982) evenwel tot de
conclusie dat de offset-coefficient stijgt van -0,55 tot 0,003 wanneer een simultane
schattingstechniek wordt toegepast. Een altematieve oplossing voor het genoemde
probleem is de explicitering van de verschillende relaties in een empirisch te schatten
structuurmodel. Een simulatie-experiment, waarin het effect van een monetaire im-
puls in het structuurmodel wordt doorgerekend, kan immers inzicht verschaffen in de
mogelijkheden van de autoriteiten om de binnenlandse geldhoeveelheid te sturen

54. De specificatie is ontleend aan Roubini (1988a, p. 6). Zoals al opgemerkt staat in de redene-
ring de reactie van het particuliere kapitaalverkeer centraal. Er kan evenwel rekening worden gehou-
den met het tweede kanaal dat via het goederen- en dienstenverkeer loopt, door aan de linkerzijde
van vergelijking (9) het saldo niet-bancair kapitaalverkeer te vervangen door het saldo van de niet-
monetaire sectoren, dat ook het saldo op de lopende rekening omvat.

55. Zie Roubini (1988a, p. 4-11) voor een forrnele uitwerking van dit kritiekpunt. De simultaniteit
tussen ADC en SNBK leidt er overigens toe dat de 'offset'<coefficient een afwijking vertoont in de
richting van de hypothetische waarde van -1. Mastropasqua, Micossi & Rinaldi (1989, p. 274-278)
laten in een empirisch onderzoek zien dat Belgie, Frankrijk, Italie en Duitsland in de periode van
januari 1979 tot en met april 1986 daadwerkelijk een sterilisatiepolitiek gevoerd hebben.
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zonder ondermijnende kapitaalstromen op te roepen". Deze methode met een struc-
tuurmodel levert aIleen bruikbare beleidsconclusies op voor het heden, wanneer de
integratiegraad niet sterk is veranderd sinds de steekproefperiode waarop de schat-
tingen van de modelparameters zijn gebaseerd.

1.4 De positie van deze studie in bet integratie-onderzoek

Het financiele integratieproces dat de gemdustrialiseerde landen in de laatste twee
decennia staat in deze studie centraal. Financiele integratie wordt primair geinter-
preteerd als een ontwikkeling in de institutionele en juridische omgeving, waardoor
de objectieve belernmeringen voor een vrij internationaal kapitaalverkeer, zoals offi-
ciele restricties en kostenfactoren, hun betekenis verliezen. Daarnaast is van belang
dat beleggers en ondememingen een ruime bereidheid vertonen om van de nieuw
geboden mogelijkheden gebruik te maken, maar dit hoeft niet zover te gaan, dat
binnen- en buitenlandse titels voIledige substituten zijn. Perfecte financiele integratie
is aldus een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor de voltooiing van
processen zoals perfecte kapitaalmobiliteit en monetaire integratie.

Met deze interpretatie van het integratieverschijnsel ligt het voor de hand om de
analyse deels in een historisch-institutioneel perspectief te plaatsen. De institutionele
benadering leent zich irnmers goed om vast te stellen in hoeverre de objectieve be-
lemmeringen voor grensoverschrijdende vermogenstransacties zijn verdwenen door de
liberalisering van het kapitaalverkeer. De beschrijvende analyse van de veranderingen
in de officiele regelgeving en in andere omgevingsfactoren, die de mobiliteit van
intemationale kapitaalstromen beinvloeden, geeft een beeld van de mogelijkheden
voor ingezetenen en niet-ingezetenen om, elders dan in eigen land, fondsen te beleg-
gen en middelen aan te trekken. Om inzicht te krijgen in de bereidheid van de econo-
rnische agenten om van de ruimere mogelijkbeden daadwerkelijk gebruik te maken
schiet de institutionele benadering evenwel tekort. Een grotere bereidheid tot interna-
tionale vermogenstransacties blijkt wel uit een intensivering van de kapitaalstromen
en uit een convergentie van de rendementen op vergelijkbare waardepapieren in
binnen- en buitenland. In deze studie is gekozen voor een aanvulling op de institutio-
neel-historische analyse vanuit de prijsbenadering. De prijsbenadering volgt een
hypothetisch-deductieve methode en beschikt over een eenduidige norm om de inte-
gratiegraad van landen vast te stellen. Daardoor leent de prijsbenadering zich beter
voor een empirisch onderzoek naar het integratieverschijnsel dan de hoeveelheidsbe-

56. Kuipers & Sterken (1989) passen deze methode toe voor Nederland. Zij concluderen dat er nog
mogeLijkheden zijn voor de Nederlandse monetaire autoriteiten om een kredietpolitiek te voeren naast
de stabilisatie van de wisselkoers, vanwege de imperfecte substitutie tussen binnenlandse en buiten-
landse activa. Een kredietrestrictie heeft een sterk negatief effect op de liquiditeitenmassa en de
geinduceerde particuliere kapitaalinvoer bedraagt na een kwartaal slechts ± 30% van de door de
kredietrestrictie (ex-ante) teweeggebrachte vermindering van het netto geldscheppende bedrijf van het
bankwezen. Op basis van een simulatie met een recenter model komt Sterken (1993) evenwel tot de
conclusie dat een kredietrestrictie niet meer effectief is.
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nadering. Omdat het Diet de bedoeling is om volledig voorbij te gaan aan de hoeveel-
heidsbenadering van het integratieversehijnsel worden in de bijlage van dit hoofdstuk
enkele kengetallen gepresenteerd die inzicht geven in de groei en de omvang van het
internationale kapitaalverkeer. Tevens is in de bijlage een korte bespreking opgeno-
men van het hypothetisch-deductieve onderzoek in de hoeveelheidsbenadering.

De opbouw van deze studie is als volgt. In hoofdstuk 2 komt de methode van de
prijsbenadering uitgebreider aan de orde. De vraag is welke rentepariteitseonditie de
integratie van nationale financiele markten het zuiverste meet. Op dit punt blijft de
rol van het bankwezen dat voor rekening van derden posities inneemt op de financiele
markten in de gangbare literatuur op het integratiegebied naar mijn mening ten on-
reehte onderbelieht. Inzieht in het gedrag van banken is namelijk noodzakelijk voor
een juiste toepassing van de pariteitseonditie in de prijsbenadering en voor een cor-
reete interpretatie van de afwijkingen van rentepariteit als een indieatie voor de seg-
mentatie van nationale financiele markten. In hoofdstuk 3 voigt de historisch-institu-
tionele analyse van de financiele integratie in de geindustrialiseerde wereld. Daar zal
blijken dat het integratieproees geenszins een reehtlijnig verloop heeft gekend. Er is
eerder sprake van een gefaseerde ontwikkeling waarin perioden van regulering wor-
den afgewisseld door perioden van liberalisering van het internationale kapitaalver-
keer en omgekeerd. Tevens wordt in dit hoofdstuk aandaeht besteed aan de motieven
van de beleidsautoriteiten om kapitaalrestrieties toe te passen en de redenen waarom
de restricties inmiddels zijn verdwenen. In hoofdstuk 4 wordt een empiriseh onder-
zoek gepresenteerd dat de historisch-institutionele benadering eombineert met de
prijsbenadering. Het onderzoek is niet aileen gericht op het meten van de integratie-
graad. In de empirisehe analyse staat namelijk een hypothese centraal waarin de
toepassing van kapitaalrestrieties door de monetaire autoriteiten van een land wordt
verklaard uit hun wens om gelijktijdig de wisselkoers te stabiliseren en enige autono-
mie te verwerven teneinde binnenlandse beleidsdoelstellingen te realiseren. Redene-
rend vanuit deze kernbypothese is het de bedoeling om inzieht te krijgen in de effecti-
viteit van de officiele regulering van het kapitaalverkeer in het verleden alsmede in
de drijfveren aehter de reeente liberalisatie van het kapitaalverkeer. In hoofdstuk 5
komen tenslotte enkele beleidsimplicaties van het integratieverschijnsel aan de orde.
Nu er binnen de geindustrialiseerde wereld geen noemenswaardige belemmeringen
meer bestaan voor internationale kapitaalstromen is de afruil tussen de interne en de
externe doelstellingen van het monetaire beleid verseherpt.





BIJLAGE

De hoeveelheidsbenadering van financiele integratie

1. InIeiding

Het integratieverschijnsel laat zich vanuit verschiIlende invalshoeken bestuderen. De
analyse in deze studie probeert de institutionele benadering, de prijsbenadering en de
beleidsbenadering met elkaar te combineren. Hierdoor dreigt de hoeveelheidsbenade-
ring enigzins buiten het gezichtsveld te blijven, terwijl de spectaculaire groei van de
intemationale vermogenstransacties in de laatste decennia op het eerste gezicht het
meest indrukwekkende bewijs is voor de toenemende vervlechting van financiele
markten over de landsgrenzen heen. In deze bijlage voIgt daarom een korte presenta-
tie van enkele cijfers met betrekking tot de groei en de omvang van de internationale
kapitaalstromen. De belangstelling gaat ook uit naar de neerslag van de kapitaalstro-
men in voorraadgrootheden, zoals de internationale spreiding van beleggings porte-
feuilles. Na deze empirisch-inductieve analyse wordt nog aandacht besteed aan de
haken en ogen van de S/I-hypothese bij het meten van financiele integratie in de
hypothetisch-deductieve variant van de hoeveelheidsbenadering.

2. Bruto kapitaalstromen en de voorraden
buitenlandse financiele activa

Een eerste indruk van de toenemende intemationalisering van financiele markten
wordt vaak gegeven door te verwijzen naar de astronomische omvang van de valuta-
markttransacties. Volgens een enquete van de BIS bedraagt de bruto-omzet op de
wereldvalutamarkt in 1992 naar schatting $ 1.354 miljard per dag. In 1989 was de
valutamarktomzet nog $ 932 miljard, destijds al meer dan veertig maal de dagelijkse
wereldhandel. In tabel B.1 zijn enkele resultaten uit de BIS-enquetes ondergebracht.
Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de omzet behaald wordt in de traditionele
valutamarktinstrumenten, met name de contante transacties en de valutaswaps op de
termijnmarkt. Het belang van relatief nieuwe instrumenten als valuta-opties en fu-
tures neemt snel toe. De valutahandel is geografisch niet erg breed verspreid: de
omzet is voor meer dan 50% geconcentreerd in de financiele centra van Groot-Brit-
tannie, de Verenigde Staten en Japan. Van de in 1992 gerapporteerde transacties
heeft ongeveer 82% betrekking op de aan- of verkopen van Amerikaanse dollars. De
Duitse mark volgt met 40% op de tweede plaats. Hoewel de omzetcijfers op wereld-
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Tabel B.l: Valutamarktomzetten op wereldscbaal
dageJijkse gemiddelden, in miljarden Amerikaanse dollars.

April 1989 April 1992

Bruto ornzet 932 1.354

- naar type transanctie':
· contante markt 541,8 659,5
· termijnmarkt: swaps 208,3 547,1
· termijnmarkt: termijncontracten 28,4 77,6
· futures en opties: 26,4 61,1

Aanpassing binnenlandse dubbeltellingen' -189 -223

Netto-bruto ornzet 744 1.130

- tegenpartij in de valutarnarkttransactie:
· lokale bankenlvalutahandelaren 189 223
· buitenlandse bankenlvaiutahandelaren 431 630
· overige financiele instellingen 97
· derdenlniet financiele instellingen 114 137
· overige' 10 44

- plaats van de vaiutahandel:
· Groot-Brittannie 187 300
· Verenigde Staten 129 192
. Japan 115 126
· Singapore 55 76
· Zwitserland 57 68
· Hong Kong 49 61
· Duitsland n.b. 57
· Frankrijk 26 36

Aanpassing voor intemationale dubbeltellingen" -184 -298

Netto-netto ornzet 560 832

Geschatte hiaten in de rapportage 60 48

Geschatte wereldornzet 620 880

Bron: BIS (1993) en 010 (1993, p.1l3-138). De Bl'S-enquete van april 1989 omvat 21landen en
de enquete van april 1992 omvat 26 landen.

Opm: 1. De delen tellen niet helemaa1 op tot de bruto-omzet doordat sommige landen de data
niet volledig gedesaggregeerd hebben in de genoemde typen transactiesl 2. Dubbeltelling
van een transactie treedt op wanneer twee valutamarktpartijen die aan de Bls-enquete
meedoen, onderling tot een transactie komen en deze beide rapporterenl 3. idem. maar nu
tussen twee vaiutarnarktpartijen die in verschillende landen gevestigd zijn en de transacties
rapporteren aan de BIS; merk op dat de correctie voor de lokale dubbeltelling overeenkomt
met de uitsplitsing naar tegenpartij, terwijl de correctie voor internationaie dubbeltellingen
lager Jigtl 4. De restpost bevat in 1989 nog de vaiutarnarkttransacties met de monetaire
autoriteiten; in 1992 zijn deze transacties ondergebracht onder de post overige (niet-rappor-
terende) financiele instellingen.
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schaal bijzonder suggestief zijn, zijn ze slechts ten dele geschikt om de financiele
integratiegraad van landen te beoordelen. De decompositie van de ornzet naar de
verschillende tegenpartijen uit de tabel laat om te beginnen zien dat een aanzienlijk
deel van de valutatransacties plaatsvindt tussen ingezetenen van een land. Bovendien
wordt de handel gedomineerd door interbancaire valutatransacties. Deze transacties
duiden op arbitrage-activiteiten vande banken en hebben als zodanig een extreem
korte termijn karakter: posities worden meestal nog dezelfde dag door een nieuwe
transactie afgesloten. De hoge ornzet en de gestage groei van de valutahandel geven
wel aan dat de transactiekosten in de valutamarkten inmiddels laag zijn. Lage trans-
actiekosten komen de financiele integratie uiteraard ten goede.

Een betere manier om de voortgang van het integratieproces te beschrijven is de
registratie van kapitaalstromen zelf. Het kapitaalverkeer laat zich op verschillende
manieren classificeren. Een gangbare indeling maakt een onderscheid tussen directe
buitenlandse investeringen, de langlopende internationale kredietverlening door ban-
ken, het emissie- en beursverkeer, en het korte bancaire krediet- en depositoverkeer.
Door deze classificatie heen lopen verschillende typologieen bijvoorbeeld naar de
termijn en de aard van de kapitaalstromen. Zo worden directe buitenlandse investe-
ringen en de lange bancaire kredietverlening traditioneel als de meer structurele
vormen van het internationale kapitaalverkeer beschouwd. Deze internationale ver-
mogenstransacties zouden minder makkelijk ornkeerbaar zijn, wanneer ze eenmaal
zijn verricht, en berusten daarom op lange termijnoverwegingen. Daardoor zouden
de genoemde transfers niet alleen een structureel karakter hebben, maar eveneens
relatief onafhankelijk zijn van de andere onderdelen op de betalingsbalans van de
betrokken landen. Het korte (bancaire) krediet- en depositoverkeer evenals de muta-
tie in de officiele deviezenreserves zouden daarentegen incidenteel en accomoderend
zijn, dat wil zeggen ze zouden gevoeliger zijn voor de monetaire en conjuncturele
omstandigheden en respectievelijk een bijdrage beogen te leveren aan de handhaving
van het betalingsbalansevenwicht. Deze typologieen van kapitaaltransfers zijn enig-
zins vervaagd door de ontwikkelingen in de financiele wereld sinds de jaren zeven-
tig. Zo zijn langlopende waardepapieren, als obligaties en aandelen, makkelijker
verhandelbaar geworden. Hierdoor is het mogelijk dat economische agenten kortston-
dig posities innemen in langlopende financiele activa, hetgeen aanleiding kan geven
tot grotere schomrnelingen in het internationale portefeuilleverkeer dan voorheen.
Tegelijkertijd kunnen kortlopende kapitaalstromen bestaande betalingsbalansoneven-
wichtigheden aanscherpen.

Ondanks deze vervaging van grenzen komt Turner (1991) op basis van een analyse
voor de G10-landen in de periode van 1975 tot en met 1989 tot de conclusie dat de
traditionele typologie van kapitaaltransfers nog redelijk bruikbaar is1. Uit zijn empi-

1. Turner (1991, p. 83-(01) bespreekt de c1assificatie van kapitaalstromen. Hij concludeert
(p.101); "In short, the structure of capital-account transactions in the balance of payments does
have a considerable economic significance even though the greater liquidity in financial markets has
blurred traditional distinctions. The line dividing "autonomous" from "accomodating" flows has, in
particular, become fuzzier; but the idea remains useful as a first approach to the structure of capital
flows. "
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risch onderzoek blijkt dat de directe buitenlandse investeringen en de langlopende
bancaire kredietveriening de meest stabiele stromen zijn in het internationale kapi-
taalverkeer. Bovendien zijn zij relatief autonoom in die zin dat ze geen significante
samenhang vertonen met de externe financieringsbehoefte van de landen, gedefi-
nieerd als het verschil tussen het saldo op de lopende rekening en de mutatie in de
officiele reserves. In het portefeuilleverkeer ligt de variabiliteit van de stromen hoger
terwijl met name de grensoverschrijdende beleggingen in obligaties bijdragen in de
fmanciering van lopende rekeningonevenwichtigheden. De kortlopende bancaire
kapitaalstromen vertonen tenslotte de hoogste volatiliteit en een hoge (positieve)
correlatie met de externe fmancieringsbehoefte van de landen. Door hun relatief
stabiele karakter en door de ruime beschikbaarheid van gegevens zal in het vervolg
van deze paragraaf de aandacht uitgaan naar de directe buitenlandse investeringen en
het internationale portefeuilleverkeer.

Directe buitenlandse investeringen
Tabel B.2 geeft een overzicht van de bruto-kapitaalstromen uit hoofde van directe
buitenlandse investeringen voor de geindustrialiseerde landen en de ontwikkelingslan-
den. Zowel aan de exportzijde als aan de importzijde is de groei van de directe
buitenlandse investeringen markant. Van 1983 tot en met 1990 nemen de directe
buitenlandse investeringen met gemiddeld 34 procent per jaar toe terwijl de wereld-
handel in dezelfde periode met gerniddeld 9 procent per jaar stijgt', Een eerste oor-
zaak van deze stijging is de sterke economische groei in de OESO-Ianden na een
periode van structurele aanpassingen. De stijging van de directe buitenlandse investe-
ringen past dus in de algehele trend van opgaande investeringsactiviteit. De cijfers in
tabel B.2 dienen dan ook enigzins gerelativeerd te worden; in de periode van 1985
tot en met 1988 bedraagt het aandeel van de inkomende directe buitenlandse investe-
ringen gemiddeld minder dan 10 procent van de totale investeringen in de G7-landen.
AIleen in Groot-Brittannie ligt deze verhouding boven 15 procent. Een tweede, meer
specifieke drijfveer achter de groei van de directe buitenlandse investeringen is de
proliferatie van kwantitatieve handelsrestricties, zoals 'vrijwillige' exportbeperkingen
en 'anti-dumping' voorschriften, op het eind van de jaren zeventig. Deze maatrege-
len dwingen ondernemingen, die buitenlandse afzetmarkten willen vergroten of be-
houden, om hun produktie te verplaatsen. Een deel van de Japanse investeringen in
de Verenigde Staten en een deel van de buitenlandse investeringen in de Europese
Unie kan verklaard worden door deze (dreiging van) protectionistische maarregelen'.
In de derde plaats heeft het Europese 1992-project voor de interne markt directe
buitenlandse investeringen gestimuleerd. Deze investeringen zijn niet aileen afkom-
stig uit landen buiten de EG, maar omvatten ook intra-Europese investeringen. Een
vierde oorzaak is de internationale fusie- en ovemamegolf. Door een versoepeling
.van de nationale regelgeving ten aanzien van acquisities en door de mime beschik-
baarheid van bankkrediet zijn de mogelijkbeden voor ondememingen verruimd om

2. Zie OECD (1992, p. 11-23) voor de in de tekst genoemde tendensen en kengeta11en ten aanzien
van de directe buitenlandse investeringen.

3. Zie Alworth & Turner (1991, p. 145).
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Tabel B.2: Directe buitenlandse investeringen'
(bruto-stromen, in miljarden Amerikaanse dollars)

Directe investeringen '76-80 '81-85 '86-90 1990 1991 1992 19932

Exportzijde 39,5 43,0 162,8 217,4 184,5 173,5 173,4

- Geindustrialiseerde landen 38,7 41,3 154,0 203,5 173,3 158,9 152,5
· Verenigde Staten 16,9 8,4 25,1 27,1 29,1 34,8 50,2
. Japan 2,3 5,1 32,1 48,0 30,7 17,2 13,7
· Groot-Brittannie 7,8 9,2 28,1 19,4 16,0 18,5 25,4
· Overige EG-Landen 9,8 14,6 59,4 102,8 90,1 85,1 54,2

- Ontwikkelingslanden 0,8 1,7 8,9 14,0 11,2 14,5 20,8
· Azie 0,1 1,1 7,8 12,5 9,3 12,9 19,0
· Latijns Amerika 0,2 0,2 0,6 1,0 1,2 0,3 0,5

Importzijde 31,8 52,6 147,6 193,9 152,5 140,3 175,7

- Geindustrialiseerde landen 25,3 34,9 124,1 161,0 111,0 85,9 101,5
· Verenigde Staten 9,0 19,1 53,1 48,0 24,0 2,4 31,5
. Japan 0,1 0,3 0,3 1,8 1,4 2,7 0,1
· Groot-Brittannie 5,6 4,3 21,7 32,5 16,2 16,8 14,5
· Overige EG-Landen 8,7 9,9 38,8 63,6 57,5 54,1 50,7

- Ontwikkelingslanden 6,5 17,7 23,5 32,8 41,6 54,4 74,2
·Azie 2,1 4,9 13,7 20,2 23,3 32,7 47,5
<Oost-Europa 0,0 0,0 0,2 0,6 2,5 3,4 5,0
· Latijns Amerika 3,7 4,7 5,8 6,8 11,3 13,8 17,5

Bron: BIS, 64' Jaarverslag, 1993-1994, p. 93 en p. 152.
Opm: 1. De aanduiding bruto-stromen betekent dat kapitaalexport en kapitaalimport afzonderlijk

worden gepresenteerd; toch gaat het bij beide om een saLdo-grootheid: de kapitaalexport is
gedefmieerd als de jaarlijkse per saldo mutatie van het buitenlandse actief (aankopen minus
verkopen door ingezeteneni en kapitaalimport als de jaarlijkse per saldo mutatie van het
buitenlandse passief (aankopen minus verkopen door niet-ingezetenenil 2. De cijfers voor
1993 berusten deels op schattingen.

door middel van fusies en overnames snel een plaats te veroveren op een buitenland-
se markt of om een bepaalde technologie te verwerven. In de tweede helft van de
jaren tachtig vindt 80 procent van de directe investeringen in de Verenigde Staten
door niet-ingezetenen plaats in de vorm van acquisities. In Japan en in continentaal
Europa is eveneens sprake van een fusie- en overnamegolf maar niet zo sterk als in
de Verenigde Staten en in Groot-Brittannie. Een verklaring hiervoor is het verschil in
cultuur waardoor vijandige overnames maatschappelijk meer weerstand ondervinden.
In het continentale deel van Europa en in Japan spelen beschermingsconstructies
bovendien een grotere rol. In de jaren negentig dalen de directe buitenlandse investe-
ringen aanzienlijk zowel aan export- als aan importzijde. Een algemene oorzaak is de
recessie, een specifieke de lage rentabiliteit van de directe investeringen van met
name Japanse ondememingen in de Verenigde Staten. Ondanks de recessie blijft het
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niveau van de in- en uitgaande directe investeringen in de EG-landen hoog",
Behalve de veranderingen in de omvang zijn er ook wisselende patronen in de

samenstelling van de directe buitenlandse investeringen uit de tabel af te lezen. In de
eerste plaats verandert de Verenigde Staten van een netto buitenlandse investeerder in
de jaren zeventig naar een netto-ontvanger van buitenlandse investeringen in de loop
van de jaren tachtig. In de jaren negentig verwisselt de Verenigde Staten opnieuw
van ro1. Opmerkelijk is in de tweede plaats de onevenwichtigheid op de Japanse
balans: Japan is in de jaren tachtig de grootste buitenlandse investeerder geworden,
terwijl de belangstelling van andere landen om te investeren in Japan minirnaal is.
Binnen de Europese landen neemt Groot-Brittannie een belangrijk deel van de buiten-
landse investeringen aan import- en aan exportzijde voor haar rekening. Tenslotte is
er een opleving van de directe investeringen in ontwikkelingslanden. Bet aandeel van
ontwikkelingslanden in de totale investeringsstroom daalde van 34 % in de eerste
helft, naar 16% in de tweede helft van de jaren tachtig. De hernieuwde belangstel-
ling in de jaren negentig is een gevolg van een aantal factoren: ten eerste de grotere
rol van de Aziatische landen in de wereldhandel, ten tweede de totstandkoming van
regionale handelsovereenkomsten, met name tussen de Verenigde Staten, Canada en
Mexico, maar ook tussen landen uit de Europese Unie en Oostbloklanden, en ten
derde de deregulering van investeringen door niet-ingezetenen en de privatisering van
staatsbedrijven in het Oostblok en in Latijns Amerika",

Het internationale effectenverkeer
Tabel B.3 geeft inzicht in de bruto kapitaalstromen die voortvloeien uit de grensover-
schrijdende beleggingen in kapitaalmarktpapier. Door de fusie- en overnamegolf is
de scheidslijn tussen directe buitenlandse investeringen en het portefeuilleverkeer in
aandelen vervaagd. Achter de beleggingen in rentedragende financiele activa gaat een
veelheid van titels schuil, qua eigenschappen varierend van vastrentende obligaties tot
'floating rate notes', en qua origine varierend van 'domestic bonds' tot 'foreign
bonds' en 'Eurobonds '6. Uit de tabel volgen een aantal conclusies. In de eerste
plaats is de omvang van het portefeuilleverkeer fors gestegen. Een vergelijking met
tabel B.2 leert dat de stromen in het grensoverschrijdende emissie- en beursverkeer
inrniddels meer dan twee keer zo groot zijn als de stromen uit hoofde van directe
buitenlandse investeringen. De portefeuillestromen zijn qua omvang eveneens de
internationale transacties die voortvloeien uit het handelsverkeer ruimschoots voorbij-
gestreefd. In Japan, de Verenigde Staten en Groot-Brittannie treedt deze inhaal-
manoeuvre al in het midden van de jaren tachtig op. In Duitsland, Frankrijk en Italie
passeren de stromen in het in het effectenverkeer de handelsstromen pas in het begin

4. Zie BIS, Jaarversiagen, 1991-1992 (p. 92); 1992-1993 (p. 89-90) en 1993-1994 (p. 93-94).
5. Zie BIS, Jaarversiag 1993-1994 (p. 94).
6. Domestic bonds zijn binnenlandse obligaties die opgekocht zijn door niet-ingezetenen; foreign

bonds zijn obligaties geemitteerd op een binnenlandse markt door niet-ingezetenen en Eurobonds
zijn obligaties die qua valutadenominatie, piaatsinfgstechniek en toezicht niet aan een bepaalde
binnenlandse markt kunnen worden toegeschreven. Foreign bonds en Eurobonds wordn gezamelijk
wei aangeduid als internationale obligaties.
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Tabel B.3: Het internationale efTectenverkeerl
(bruto-stromen, in miljarden Amerikaanse dollars)

'76-80 '81-85 '86-90 1991 1992 1993'

Exportzijde 23,6 62,8 185,1 277,8 261,3 458,2

- Geindustrialiseerde landen 14,9 59,2 181,6 267,1 250,8 437,7
· Verenigde Staten 5,3 6,5 13,6 44,7 48,0 125,4
. Japan 3,4 25,0 85,9 74,3 34,4 51,7
· Groot-Brittannie 2,3 13,5 26,6 51,6 55,4 142,4
· Overige EG-landen 3,9 14,2 55,5 96,5 113,0 118,2

- Ontwikkelingslanden 8,7 3,6 3,5 10,7 10,5 20,5
'kie 0,1 0,2 1,4 2,6 2,8 5,1
· Latijns Amerika 0,2 0,1 2,3 7,7 6,4 14,8

Importzijde 28,9 72,0 178,9 382,7 347,9 581,2

- Gemdustrialiseerde landen 27,0 67,9 170,7 354,8 297,2 489,3
· Verenigde Staten 5,2 29,4 44,7 54,0 67,2 103,9
. Japan 5,1 12,6 26,9 115,3 8,2 -11,1
· Groot-Brittannie 2,3 3,5 24,7 34,4 35,7 61,5
· Overige EG-landen 14,4 22,4 74,4 151,1 186,1 335,0

- Ontwikkelingslanden 1,9 4,1 8,2 27,9 50,7 91,9
'kie 0,3 2,2 1,6 5,1 7,7 23,5
·Latijns Amerika 1,3 1,2 5,4 22,0 39,7 67,9

Bron: BIS, 64' Jaarverslag, 1993-1994, p. 93 en p. 152.
Opm: 1. Zie de opmerking bij tabel B.2.

van de jaren negentig". Door de enorme omvang van de beieggingsstromen in de
Europese landen en door de relatief hoge mobiliteit van het portefeuillekapitaal is het
wisselkoersverloop ongetwijfeld gevoeliger geworden voor het sentiment in de finan-
ciele markten. In de tweede plaats valt op dat het effectenverkeer zich bijna voIledig
afspeelt in de gelndustrialiseerde wereld. De enorme omvang van de stromen aan
import- en aan exportzijde is aIleen verklaarbaar door een 'two-way trade' in finan-
ciele activa; de landen zijn met andere woorden gelijktijdig importeur en exporteur
van beleggingskapitaal. Dit verschijnsel duidt op een sterke differentiatie van de
produkten in de financiele sfeer", De two-way trade geeft ook aan dat de financiele
markten, behalve de traditionele allocatiefunctie, steeds meer een diversificatiefunctie
krijgen. Door de ontwikkeling van nieuwe financiele instrumenten, de liberalisering

7. Zie BIS, 63' Jaarverslag, 1992-1993, (p. 92) voor de verhouding tussen portefeuillestromen en
de internationale transacties die gerelateerd zijn aan de internationale handel.

8. Hierdoor kunnen in werkelijkheid grote bruto-kapitaalstromen samengaan met beperkIe netto-
stromen. Golub (1990, p. 429) trekI in deze een parallel met de internationale handel in goederen en
diensten: ".. in a world of differentiatedfinancial assets, a large volume of two-way trade will occur
for the same reason that intra-industry trade in the goods market is large under conditions of low
transaction costs and differentiated products ..;"
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van het kapitaalverkeer, de sterkere concurrentie tussen financiele instellingen en de
reductie van transactiekosten nemen de mogelijkheden voor de economische agenten
toe om hun portefeuilles internationaal te spreiden en om de risico's verbonden aan
afzonderlijke posities door diversificatie te reduceren. De financiele intermediatie via
intemationale vermogensmarkten is hierdoor niet alleen een aanvulling, maar in
toenemende mate ook een substituut voor de nationale financiele markt. Vanwege de
omvang, de lage kosten en de geringe regulering kan het voor tekorthuishoudingen
aantrekkelijk zijn om op de intemationale kapitaalmarkt schuldtitels te emitteren
terwijl het voor overschothuishoudingen aantrekkelijk kan zijn om de nationale kapi-
taalmarkt te ornzeilen, en internationaal te beleggen vanwege de hoge liquiditeit en
bet brede aanbod van de beleggingsinstrumenten, en vanwege de afwezigheid van
rendementsverlagende voorschriften zoals bronbelastingen". In de derde plaats blijkt
uit de tabel dat in de jaren negentig de belangstelling voor beleggingen in ontwikke-
lingslanden, met name Latijns Amerika toeneemt. De verbeterde economische voor-
uitzicbten en de grotere monetaire discipline leiden onder meer tot de repatriering
van vluchtkapitaal, tot een ruime belangstelling voor beleggingen in 'emerging'
aandelenmarkten en tot een grotere leencapacitiet van de regeringen uit ontwikke-
lingslanden op de internationale financiele markten'".

Een opvallende trend is de dominante rol van institutionele beLeggers in bet interna-
tionale effectenverkeer. Deze ontwikkeling berust in de eerste plaats op de institutio-
nalisering van de besparingen in de geindustrialiseerde wereld en in de tweede plaats
op de brede intemationale spreiding van de vermogensportefeuilles die institutionele
beleggers beheren". Tabel B.4 geeft inzicht in de eerstgenoemde tendens. De tabel
laat het gedeelte van bet particuliere financiele vermogen zien dat in de loop van de
tachtiger jaren is ondergebracbt bij levensverzekeringsmaatschappijen, pensioen- en
beleggingsfondsen. De groeiende belangstelling van particuliere spaarders voor
institutionele vormen van sparen wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Een
participatie in een beleggingsfonds biedt de belegger een veilige en relatief goedkope
manier om zijn financiele vermogen te laten beberen en intemationaal te spreiden.
De beleggingsfondsen zijn bovendien bijzonder actief in het introduceren van nieuwe
instrumenten, die zo goed mogelijk aansluiten bij de risico/opbrengstwensen van de
beleggers. Zo zijn er fondsen die zich specialiseren in bepaalde sectoren, financiele
instrumenten en landen. De levensverzekeringsmaatschappijen en de pensioenfondsen
groeien door onder meer demografische factoren (een relatief groot gedeeJte van de
bevolkiog in de geindustrialiseerde landen bevindt zich tussen 35 en 65 jaar, de
categorie die relatief meer spaart), het verminderde vertrouwen in de pensioenvoor-
zieningen van overheidswege (veelal omslagstelsels) en de belastingvoordelen die

9. In de jaren tachtig emitteren Japanse ondememingen bijvoorbeeld op grote schaal warrantlenin-
gen in Londen, omdat dit goedkoper en gemakkelijker is dan een emissie op de binnenlandse markt.
De kopers van dit papier bevinden zich in verschillende landen, maar Diet in de laatste plaats in
Japan zelf. Belgische ondememingen lenen van Belgische ingezetenen via BF-ernissies in Luxem-
burg, omdat op die manier de binnenlandse bronbelasting kan worden vermeden, in dit geval zelfs
zonder dat daar een valutarisico voor in de plaats komI.

10. Zie BIS, 64' Jaarverslag, 1993-1994, (p. 150-153).
11. Zie GlO (1993, p. 89-92).



39

Tabel B.4: De opkomst van institutionele beleggers
De financiele activa van institutionele beleggers in procenten van het financiele vermogen van de
particuliere sector.

Pensioenfondsen en Collectieve beleggings- Totaal
levensverzekerings- fonds en

maatschappijen

1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990

Verenigde Staten 17,8 21, I 23,5 2,2 5,0 7,7 20,0 26,0 31,2

Japan 13,8 16,6 20,8 1,8 3,6 5,6 15,6 20,2 26,4

Duitsland 19,4 24,2 27,1 3,2 4,8 8,1 22,6 29,0 35,1

Frankrijk 8,0 11,2 14,7 2,7 12,4 21,7 10,6 23,6 36,3

Italie' 1,6 0,9 3,2 n.b. 2,1 2,9 n.b. 2,9 6,1

Groot-Brittannie' 39,9 49,9 53,7 1,6 3,1 4,9 41,5 53,1 58,6

Canada 19,4 23,3 26,7 1,0 1,6 3,0 20,4 24,9 29,7

Bron: BIS, 62' Jaarverslag, 1991-1992, (p. 194).
Opm: 1. De cijfers voor Italie en Groot-Brittannie in de 1990-kolommen hebben betrekking op

1989. Bovendien luiden voor deze landen de percentages in termen van de totale activa van
de institutionele beleggers.

deze contractuele spaarvormen met zich mee brengen. Een andere factor is de ver-
soepeling van de regelgeving waardoor ook levensverzekeringsmaatschappijen en
pensioenfondsen steeds beter in staat zijn om produkten te ontwikkelen die goed
aansluiten bij de wensen van de particuliere spaarders". Voor de groei van het
grensoverschrijdende beleggingsverkeer is het in tweede instantie belangrijk dat de
institutionele beleggers hun (uitdijende) portefeuilles internationaal zijn gaan spreiden
in de loop van de jaren tachtig. Tabel B.5 laat het aandeel van de buitenlandse finan-
ciele activa in de fondsen uit verschillende landen zien. In de tabel vallen de ver-
schillen tussen de landen op; de Japanse, de Britse en de Nederlandse instellingen
lopen voorop in de trend om hun vermogensportefeuille intemationaal te spreiden. In
de jaren negentig lijkt de diversificatietrend in deze landen al af te vlakken; het
aandeel van de buitenlandse financiele activa blijft in de jaren negentig rond hetzelf-
de niveau schommelen. In de Verenigde Staten en Canada is de diversificatietrend
van recentere datum. De uiteenlopende internationale diversificatiegraad van de
instellingen hangt voor een groot deel af van de officiele regulering ten aanzien van
hun beleggingsportefeuilles. Zo bestaan er in sommige landen plafonds voor het
buitenlandse actief van de instellingen, terwijl in andere landen voorschriften gelden
die erop gericht zijn om een valuta-evenwicht te handhaven tussen de pass iva (de
toekomstige vorderingen van de verzekerden) en de activa (de beleggingsportefeuille)

12. Zie Davis (1988, p. 18-34) voor een uitgebreide bespreking van de determinanten van de groei
van levensverzekeraars en pensioenfondsen.
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TabeI8.5:
Ret aandeel van buitenlandse flnanciele activa in de portefeuiUes van institutionele beleggers
(in procenten van hun totale financiele activa, op het einde van het jaar).

1980 1985 1990 1991 1992 1993
Verenigde Staten'
- Beleggingsfondsen 4,0 5,1 8,0
- Particuliere pensioenfondsen' 1,0' 3,0" 4,1 4,6 5,0 7,1
Japan
- Particuliere verzekeringsmaatschappijen 8,1 23,2 29,9 28,4 27,0 22,3
- Publieke levensverzekeringsmaatschappijen 0,0 6,7 11,6 12,1 13,1 12,3
Italie
- Verzekeringsmaatschappijen 11,7" 10,1" 13,6 12,2 13,2' 12,2'
Groot-Brittannie
- Verzekeringsmaatschappijen' 6,3 14,1 14,6 15,8 15,5
- Pensioenfondsen' 10,8 17,3 23,2 25,2 23,8
Canada
- Levensverzekeringsmaatschappijen 2,2 2,3 2,4 2,8 2,7 3,1
- Pensioenfondsen 6,1 6,6 7,0 8,5 10,2 10,6
Australie
- Levensverzekeringsmaatschappijen 14,0 16,2 16,8 18,8

en pensioenfondsen
Belgie
- Verzekeringsmaatschappijen 5,5 8,6 5,2 4,2 4,1

en pensioenfondsen
Nederland
- Verzekeringsmaatschappijen 6,9 22,9 20,9 20,4 22,6 26,0
- Particuliere pensioenfondsen 26,6 28,1 36,6 38,2 39,2 36,9
- Publieke pensioenfondsen 1,7" 9,9 16,6 17,2 18,9 20,2
Oostenrijk
- Verzekeringsmaatschappijen 14,1 11,6 10,1 9,4 10,5 9,9
- Beleggingsfondsen 27,0 13,2 18,7 22,4 22,8 25,1
Zweden
- Verzekeringsmaatschappijen 10,5 12,1 11,0 12,3---------------------------------------------------------------------------------------------

1980 1985 1986 1987 1988
Duitsland
- Levensverzekeringsmaatschappijen 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6
- Pensioenfondsen 0,4 0,8 0,7 0,7 0,4
Frankrijk
- Levensverzekeringsmaatschappijen 2,3 2,0
- Pensioenfondsen 5,0 5,3 5,8 4,2 4,0

Bron: BIS, 63' Jaarverslag, 1992-1993, (p. 148); de cijfers met een ster • zijn ontleend aan Takeda & Turner (1992,
p. 20). Tussen de bronnen bestaan overeenkomsten maar ook rnarkante verschillen; zo is het aandeel van
buitenlandse financiele activa in de portefeuille van de publieke pensioenfondsen van Nederland vo1gens
Takeda & Turner 1,7% in 1983, 3,3 % in 1987, en 5,7% in 1991. Hetzelfde geldt voor de particuliere
fondsen in Nederland die volgens Takeda & Turner in 1983 slechts 10,6% en in 1991 23,5% van hun ver-
mogen in buitenlandse financiele activa hadden. De cijfers voor Frankrijk en Duitsland komen uit Davis (1991,
p. 17-23). Zij geven het buitenlandse actief van de instellingen in procenten van hun ba1anstotaal.

Opm: I.Percentage totaJe activa/2. 10 belastiogvrije pensioenprogramma's/3. Schattingen/4. Aileen lange termijn-
middelenl 5. Exclusief de rijksoverheid.
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van de instellingen", De dominante rol van de institutionele beleggers heeft Diet
aileen gevolgen voor de omvang maar ook voor het karakter van het efectenverkeer.
De concurrentie tussen de instellingen leidt tot een vergaande professionalisering van
het vermogensbeheer. Zij maken gebruik van gesophisticeerde technieken om rende-
mentseisen te behalen en om risico's af te dekken. In het algemeen dragen de be leg-
gingen een liquide karakter zodat de portefeuilles gemakkelijk aangepast kunnen
worden aan nieuwe omstandigheden en veranderingen in de verwachtingen. In korte
tijd kunnen dan grote kapitaalstromen op gang komen met name als aIle instellingen
op dezelfde wijze reageren op nieuwe informatie'",

Van kapitaalstromen naar voorraden buitenlandse activa
Voor de bepaling van de integratiegraden van de landen is het interessant om te
bezien in hoeverre de gigantische kapitaalstromen inmiddels zijn neergeslagen in
voorraadcijfers op een macro-economisch niveau. Tabel B.6 toont de waarde van de
directe buitenlandse investeringen en van de beleggingen in buitenlandse waarde-
papieren in termen van het bruto binnenlandse produkt voor vijf landen over een
periode van twintig jaar. De directe investeringen blijken traditioneel het belangrijk-
ste onderdeel van het buitenlandse actief van de landen. Ret aandeel van de beleggin-
gen in financiele activa neemt pas toe na de liberalisatie van het kapitaalverkeer aan
het eind van de jaren zeventig. Dit geldt in het bijzonder voor Japan, Groot-Brittan-
nie en Duitsland. De relatieve omvang van de internationale portefeuillebeJeggingen
van de Verenigde Staten en Canada blijft echter in de jaren tachtig nog aan de lage
kant. Voor aile landen, behalve misschien Groot-Brittannie, valt op dat het (bruto)
buitenlandse actief klein is gezien de omvang van de internationale kapitaalstromen.
De comb ina tie van de lage voorraadcijfers en de hoge bruto kapitaalstromen, met
name in het portefeuilleverkeer, duidt op een hoge omloopsnelheid van het buiten-
landse financiele actief. De hoge omloopsnelheid van de beleggingen in buitenlandse
waardepapieren komt ook tot uitdrukking in tabel B.7. Deze tabel geeft de waarde
van de effectentransacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen weer in termen van
het bruto binnenlandse produkt. De grensoverschrijdende portefeuilletransacties
vertonen in de jaren tachtig een enorme groei. De portefeuilletransfers zijn vele
malen groter dan de voorraden buitenlandse financiele activa 15.

13. Zie Davis (1991, p. 17-25) voor een bespreking van de richtlijnen in verschillende gemdustria-
liseerde landen. Het toezicht op pensioenfondsen en levensverzekeraars is relatief streng in Frankrijk
en Duitsland (balansvoorschriften), en in de Verenigde Staten en Canada (plafonds). Daarentegen is
de regulering in Nederland en Groot-Brittannie liberaal. Davis (p. 18) wijst er nog op dat het type
instrument waarin de instellingen beleggen verschilt. Zo beleggen Britse levensverzekeraars op grote
schaal in aandelen, terwijl Japanse instellingen een voorkeur hebben voor obligaties. De verklaring
is dat de Britse instellingen winstdelende polissen verkopen, zodat winstmaximalisatie (middels
koerswinsten) voor hen een belangrijke rol speelt; in Japan zijn de uitkeringen daarentegen geregu-
leerd.

14. Zie GIO (1993, p. 91).
15. Aangezien de tabellen aan twee verschillende bronnen zijn ontleend, vereist een conlusie op

basis van deze vergelijking enige voorzichtigheid. 10 het algemeen geldt trouwens dat de hoeveel-
heidsbenadering steeds meer gehinderd wordt in de beschrijving van de trends in het kapitaalverkeer
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Tabel B.6: De buitenlandse activa van enkele gemdustrtaliseerde landen
(voorraden, in procenten van BBP)

1970 1975 1980 1985 1990
Verenigde Staten
- Directe buitenlandse investeringen
- Portefeuilleverkeer

· Aandelen
· Obligaties

Canada
- Directe buitenlandse investeringen
- PortefeuiIIeverkeer

· Aandelen
· Obligaties

Japan!
- Directe buitenlandse investeringen
- PortefeuiIIeverkeer

Duitsland':'
- Directe buitenlandse investeringen
- Portefeuilleverkeer

Groot -Brittannie'
- Directe buitenlandse investeringen
- Portefeuilleverkeer

· Aandelen
· Obligaties

n.b.
n.b.

6,8
3,1
2,5
0,6

0,7
0,1

1,9
2,4

12,5
10,3

n.b.
n.b.

5,8
2,4
2,0
0,4

1,6
0,8

2,3
1,5

11,2
5,9

13,6
2,2
0,7
1,5

8,3
2,7
2,5
0,3

1,7
1,8

3,1
1,9

13,7
7,9
5,5
2,3

9,2
2,7
1,0
1,8

11,0
3,6
2,7
1,0

2,8
9,2

4,3
5,9

19,1
27,1
15,5
11,7

10,8
4,0
1,7
2,3

12,6
3,6
2,5
1,0

6,0
16,8

6,0
10,3

22,8
33,3
19,2
14,2

Bron: Tesar & Werner (1992, Table 4); De cijfers betreffen dus de uitstaande voorraden directe
buitenlandse investeringen en beleggingen in de effectensfeer in procenten van het BBP.
De buitenlandse activa zijn niet gesaldeerd met buitenlandse passiva. Voor alle landen,
behalve Duitsland, omvatten de cijfers de posities van particulieren, ondernemingen en
banken; de officiele reserves en de activa van de overheidssector zijn niet meegenomen.

Opm: 1. in procenten van BNP/ 2. Exclusief de buitenlandse activa van banken; ter vergelijking
in december 1990 bedroeg het aandeel van particulieren en ondernemingen 88% van de
totale buitenlandse investeringen en 87 % van de totale buitenlandse effectenbezit van alle
Duitse ingezetenenl 3. Herziening van de gegevens in 1980.

doordat de cijfers in de betalingsbalansstatistieken op dit punt minder betrouwbaar worden. Een van
de oorzaken van deze lagere kwaliteit is dat de (traditioneie) registratiesystemen van de autoriteiten
niet adequaat toegerust zijn voor de verwerking van de kapitaalstromen bij een toenemende com-
piexiteit en diversiteit van het kapitaalverkeer. Zie IMF (1992) en Comet (1993) voor een uitvoerige
bespreking van de registratieproblemen.
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Tabel B.7: Grensoverschrijdende transacties in ohligaties en aandelen'
(in procenten van het BBP)

1970 1975 1980 1985 1990

Verenigde Staten 2,8 4,2 9,3 36,4 92,5

Japan n.b. 1,5 7,0 60,5 118,6

Duits1and 3,3 5,1 7,5 33,9 57,5

Frankrijk n.b. n.b. 8,4' 21,4 53,3

Italie n.b. 0,9 1,1 4,0 26,7

Groot -Brittannie n.b. n.b. n.b. 367,5 690,1

Canada 5,7 3,3 9,6 26,7 63,8

Bron: BIS, 62' Jaarvers1ag, 1991-1992, p. 193.
Opm: 1. De cijfers zijn bruto-gegevens voor alle effectentransacties tussen ingezetenen en niet-

ingezetenenl 2. cijfer voor 1982.

Tesar & Werner (1992) kwantificeren de omloopsnelheden in de intemationale aan-
delenhandel. De ingezetenen van Canada resp. de Verenigde Staten verhandelden in
1989 hun bezit aanbuitenlandse aandelen 121h keer resp. 21/2keer zo snel dan hun
bezit aan binnenlandse aandelen. Bovendien blijken niet-ingezetenen op hun beurt
actiever in de Amerikaanse en de Canadese aandelenrnarkt dan ingezetenen. In 1989
bedroeg de omloopsnelheid van binnenlandse aandelen in handen van niet-ingezete-
nen (resp. ingezetenen) 2,2 (0,61) in Canada, 1,60 (1,07) in de Verenigde Staten en
1,37 (0,77) in Groot-Brittannie". De relatief hoge omloopsnelheid van het buiten-
landse aandelenbezit van ingezetenen en van het binnenlandse aandelenbezit van
niet-ingezetenen duidt op een hoge mate van financiele integratie van de aandelen-
markten: blijkbaar vormen de reguJering en andere kostenfactoren geen grote belem-
mering voor grensoverschrijdende aandelentransacties.

De lage voorraadcijfers uit tabel B.6 suggereren daarentegen weI een geringe be-
reidheid van economische agenten om langdurig, grote investerings- en beJeggings-
posities in te nemen in het buitenland. Deze indruk wordt bevestigd wanneer de
samenstelling van de aandelenportefeuilles onder de loep wordt genomen. Tabel B.8
vermeldt de gewichten van zes aandelenrnarkten in de portefeuilles van de ingeze-
tenen uit de Verenigde Staten, Japan en Groot-Brittannie aan het eind van 1989. Uit
de tabel blijkt dat de portefeuilles van Amerikaanse ingezetenen voor een kleine 94 %

16. Deze uitkornsten zijn niet specifiek voor 1989. In een recentere studie kwantificeren Tesar &
Werner (1994) de omloopsne1heid van het aande1enbezit op jaarbasis voor de aande1enmarkten in de
VS, Canada, Duits1and, Japan en Groot-Brittannie over de periode van 1982 tot en met 1990. Deze
studie bevestigt het bee1d dat de ornloopsne1heid van het binnenIandse aandelenbezit van niet-ingeze-
tenen en van het buitenIandse aandelenbezit van ingezetenen hoger is dan de ornloopsnelheid van de
markt als geheel. Overigens zijn er wei verschillen tussen landen en jaren. Zo was 1987 een topjaar
qua omloopsnelheid van aile rnarkten.
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bestaan uit Amerikaanse aandelen. Ook de ingezetenen uit Japan en Groot-Brittannie
beleggen voor het overgrote deel in binnenlandse aandelen".

Tabel B.8: De spreiding van aandelenportefeuilles: beleggingen in binnen- en buitenland
(schattingen voor december 1989)

Gewichten in de aandelenportefeuilles Relatieve
van ingezetenen uit: marktwaarde'

Aandelenmarkt in: Verenigde Japan Groot-
Staten Brittannie

Verenigde Staten (New York e.a.) 0,938 0,0131 0,059 0,478

Japan (Tokio) 0,031 0,9811 0,048 0,265

Groot-Brittannie (London) 0,011 0,0019 0,820 0,138

Frankrijk (Parijs) 0,005 0,0013 0,032 0,043

Duitsland (Frankfurt) 0,005 0,0013 0,Q35 0,038

Canada (Toronto) O,OlD 0,0012 0,006 0,038

Bron: French & Poterba (1991, p. 12).
Opm: 1. De relatieve marktwaarde is de waarde van de aandelenmarkt in het betreffende land ten

opzichte van de totaIe marktwaarde van aile zes landen. De relatieve marktwaarde zou
kunnen dienen als gewicht voor een portefeuille die verhoudingsgewijze neutraal verdeeld
is over deze landen. De marktwaardecijfers gelden voor juni 1990 en zijn gecorrigeerd
voor aandelenpakketten die binnen (conglomeraten van) bedrijven worden aangehouden en
als zodanig niet voor de handel beschikbaar zijn.

French & Poterba (1991) berekenen op basis van een portefeuillemodel de rende-
mentsverwachtingen, die de Amerikanen, de Britten en de Japanners er impliciet op
na zouden moeten houden, om een dergelijk scheve verde ling van hun aandelenporte-
feuilles te rechtvaardigen". Uit hun berekeningen blijkt dat de bestaande portefeuil-

17. Tesar & Werner (1994) signaleren dat de internationale spreiding in de aandelenportefeuilles
toeneemt (p. 8-9): "The US international investment position has increased from 1.3 percent of us
equity market capitalization in the first quarter of 1978 to 3.9 percent by the third quarter of 1991.
(..) All countries have increased their investment positions in the United States, but the most domi-
nant contributors were British investors whose equity holdings went from 2.1 to 5.6 percent of us
market capitalization over the 1978-1991 period. The Japanese investment position began to rise in
the mid 1980s and reached a level of 1.1 percent of us market capitalization by the third quarter of
1991. ff Zij concluderen daarop (p. 9): "Home bias is still very much a feature of international equity
markets. "

18. In dit model zijn de beleggers zg. 'mean-variance optimizers': ze kiezen de geografische
spreiding van hun aandelenportefeuille zodanig dat de verwachte waarde van het totaIe belegde
vermogen over een periode zo hoog mogelijk is gegeven een aanvaardbaar geacht risiconiveau
(uitgedrukt in termen van de variantie van de eindwaarde van de gehele portefeuille). Het risico van
beJeggingen in een specifieke aandelenmarkt hangt af van de covariantie tussen het rendement in die
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leverdeling aIleen 'rationeel' is als zij verwachten dat het rendement op binnenlandse
aandelen zo'n 100 tot 400 basispunten boven het rendement op buitenlandse aandelen
ligt. Een Britse ingezetene bijvoorbeeld, die 82 % van zijn portefeuille in binnenland-
se aandelen belegt, verwacht daarover impliciet een rendement van 9,6% te behalen.
Op basis van hetzelfde model is het (geringe) deel van de Britse aandelen in de
portefeuilles van Amerikanen en Japanners aIleen te verklaren, wanneer zij impliciet
een rendement verwachten van 4,5% respectievelijk 3,8%. Analoog hebben de Arne-
rikanen (Japanners) veel hogere impJiciete rendementsverwachtingen ten aanzien van
Amerikaanse (Japanse) aandelen dan Japanners (Amerikanen) en Britten. Dit syste-
matische optimisme ten aanzien van het rendement op binnenlandse aandelen en het
pessimisme ten aanzien van dat op buitenlandse aandelen laat zich niet verklaren
door objectieve belemmeringen voor de internationale spreiding van de aandelenpor-
tefeuilles. Aan het eind van 1989 zijn de kapitaalcontroles op internationale aandelen-
transacties in de drie onderzochte landen verdwenen, bovendien Jiggen de transactie-
kosten veel lager dan de verwachte rendementsverschillen. French & Poterba menen
dan ook dat de geringe internationale spreiding van de aandelenportefeuilles een
gevolg is van subjectieve factoren, met name de risicoperceptie van de beleggers.
Beleggers zouden een voorkeur hebben voor binnenlandse titels en een hoger risico
toekennen aan buitenlandse titels vanwege de geringe bekendheid met buitenlandse
aandelenfondsen en met de werking van buitenlandse beurzen'", Naarmate de eerder
gesignaleerde institutionalisering van het spaarproces doorzet en de beleggingsinstel-
lingen een groter deel van de portefeuilles internationaal spreiden, valt te verwachten
dat het effect van autonome voorkeuren voor binnenlandse aandelen geleidelijk zal
verdwijnen.

markt en het rendement dat in de andere markten te behalen is. Normaal gesproken worden dit soort
modellen gebruikt om de optimale portefeuillespreiding vast te stellen op basis van de rendernents-
verwachtingen voor de aandelenmarkten, de risico-afkeer van de beleggers en de genoemde varian-
tie-covariantie matrix. French & Poterba volgen een omgekeerde werkwijze: zij prikken de mate
van risico-afkeer en hanteren een op het historisch verloop van de beursindices gebaseerde variantie-
covariantiematrix, en berekenen vervolgens de rendementsverwachtingen die de beleggers impliciet
zouden hebben als de feitelijke portefeuillespreiding (uit tabel B.8) tevens de optimale spreiding is.
Merk op dat French & Poterba a1dus op een originele wijze de hoeveelheidsbenadering en de
prijsbenadering van het integrarie-onderzoek combineren in wat aangeduid zou kunnen worden als
de portefeuillebenadering.

19. Zie French & Poterba (1991, p. 8): "Investors may not evaluate the risk of different invest-
ments based solely on the historical standard deviation of returns. They may impute extra 'risk'
because they know less aboutforeign markets, institutions, and firms. ". De notie van een psycholo-
gische of een op informatie-achterstand gefundeerde voorkeur voor binnenlandse beleggingen en
investeringen is niet nieuw in de literatuur. Zie Ricardo (1817/ed. 1933, p.83): "Experience, how-
ever, shows that the fancied or real insecurity of capital, when not under the immediate control of
its owner, ... and the natural disinclination which every man has to... intrust himself, ... , to a strange
government and new laws, check the emigration of capital. These feelings .. .induce most men of
property to be satisfied with a low rate of profits in their own country rather than seek a more
advantageous employment of their wealth inforeign countries." Voor een modemere uitwerking van
deze gedachte, in termen van een informatie-asymmetrie tussen ingezeten en niet-ingezeten beleg-
gers en investeerders wordt verwezen naar Gordon & Bovenberg (1994).



46

De internationale spreiding van het obligatiebezit lijkt iets breder dan de spreiding
van het aandelenbezit. Tabel B.9 vermeldt het aandeel van niet-ingezetenen in de
voorraad obligaties uitgegeven door de overheden van elf geindustrialiseerde landen.
Gemiddeld genomen steeg de participatiegraad van niet-ingezetenen van 10% in 1983
naar 15% in 1989. De relatief hoge participatie van niet-ingezetenen op de markt
voor overheidsobligaties is wellicht toe te schrijven aan de doorzichtigheid van deze

Tabel B.9: De participatie van niet-ingezetenen in de markt voor overheidsobligaties'
(in procenten van de uitstaande voorraad overheidsobligaties).

1983 1985 1988 1989

Australie' 20 33 55 54

Belgie 4 10 13 14

Canada 16 21 31 37

Frankrijk 4 2 6 15

Duitsland' 9 17 31 34

Italie 3 4 4 6

Japan 6 6 4 4

Nederland 33 28 35 37

Spanje' 0 0 2 5

Groot-Brittannie 9 11 15 15

Verenigde Staten 13 14 17 19

Gerniddelde 10 13 13 15

Bron: Turner (1991, p. 64).
Opm.: 1. Het aandeel van niet-ingezetenen in de totaal uitstaande voorraad binnenlandse obligaties

en Euro-obligaties uitgegeven door de centrale overheid van de landen.! 2. Obligaties van
de centrale overheid en lokale overheden.! 3. Exclusief emissies in de Euro-obligatiemarkt.

markten, De in 1989 bereikte niveau's verschillen overigens sterk per land. Het
aandeel van niet-ingezetenen is laag in landen met een bronbelasting (Italie, Spanje
en Japan) en hoog in Ianden met een hoge nominale rente (Australie) dan weI een
sterke valuta (Duitsland en Nederland)".

De beperkte internationale spreiding van de vermogensportefeuilles over de aan-
delen- en de obligatiemarkten in de verschillende landen van de wereld staat niet op
zichzelf. Ook op andere segmenten van de nationale financiele markten is het aanbod
van middelen door niet-ingezetenen gering in relatie tot het totale beroep op de
betreffende deelmarkten. Het evenwicht op de binnenlandse financiele markten komt

20. Zie Turner (1991, p. 65).
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met andere woorden tot stand doordat ingezetenen grotendeels voorzien in de vraag
naar fondsen door tekorthuishoudingen. Figuur B.l illustreert een en ander grafisch
voor een groep van twaalf OESO-Ianden. De figuur presenteert per land de mutatie
in het buitenlandse actief en de mutatie in het buitenlandse passief afzonderlijk".
De mutatie in het buitenlandse passief van een land is gedefinieerd als het saldo van
de aankopen en de verkopen door niet-ingezetenen van financiele claims op ingezete-
nen. Andersom is de mutatie in het buitenlandse actief van een land het saldo van de
aankopen en de verkopen door ingezetenen van claims op niet-ingezetenen, Beide
variabelen worden uitgedrukt in termen van de totale vraag naar ofwel (vanwege het
marktevenwicht) het totale aanbod van fondsen door ingezetenen en niet-ingezetenen
op de binnenlandse financiele markt, Zowel aanbod als vraag zijn geaggregeerd over
alle economische sectoren; daardoor omvat het binnenlandse beroep van tekorthuis-
houdingen behalve de emissie van waardepapieren, zoals aandelen en obligaties, ook
de vraag naar andere fmancieringsvormen, zoals bankkredieten en handelskredieten.
De drie relevante variabelen, de mutatie in het buitenlands passief, de mutatie in het
buitenlands actief en het totale beroep op de binnenlandse financiele markten, zijn
stroomgrootheden op jaarbasis. Om de idee van een spreiding van de vermogenspor-
tefeuilles (voorraden) te benaderen worden de stromen ten behoeve van figuur B.l
gecumuleerd over een periode van vijf jaar. Door die peri ode steeds een jaar in de
tijd op te schuiven ontstaat een beeld van de mogelijkbeden en de bereidheid van
niet-ingezetenen om ingezetenen fondsen te lenen en andersom, van de mogelijk-
heden en de bereidheid van ingezetenen om niet-ingezetenen financiele middelen te
verstrekken.

Uit de figuur blijkt dat voor de meeste landen het aanbod van middelen door niet-
ingezetenen laag is ten opzichte van het totale beroep op de binnenlandse financiele
markten. Anderzijds is ook het aanbod van fondsen door ingezetenen aan buitenland-
se tekorthuishoudingen relatief gering. De positieve uitzonderingen zijn Groot-Brit-
tannic, Belgie, Nederland en recentelijker Duitsland. In de meeste landen vertonen
de inkomende en de uitgaande stroom fmancieringsmiddelen wei een stijgende lijn.
Deze trend zou toegeschreven kunnen worden aan de voortschrijding van het finan-
ciele integratieproces. De Verenigde Staten en Canada passen minder goed in dit
beeld: zij hebben het internationale kapitaalverkeer al in het begin van de jaren
zeventig in hoge mate geliberaliseerd, maar de ontwikkeling van het buitenlandse
actief en passief blijft rond een vrij laag niveau schommelen. Opvallend is verder dat
somrnige landen in staat zijn om gedurende langere tijd systematisch verschillen
tussen de instroom en de uitstroom van fondsen te handhaven. Landen met terug-
kerende lopende rekeningtekorten zoals Italie, Canada, Zweden en Finland zien hun

21. De presentatie op deze plaats is een actuaiisering van de analyse van Golub (1990), die overi-
gens de ontwikkeling van het buitenlands actief en het buitenlands passief met grafisch laat zien,
maar cijfermatig door de vergelijking van gemiddelde waarden voor twee subperioden, te weten van
1970 tot en met 1979 en van 1980 tot en met 1986. Conform de methode van Golub (1990, p. 436-
437) zijn de cijfers ontleend aan de OESO Financial Statistics, Part 2, Financial Accounts of OECD
countries, Table 21F, Summary Table of Flows; regel ll.7: Total net increase in financial assets/-
liabilities; regel ll.7.a: Foreign claims on the domestic sector; en regel ll.7.b: Domestic claims on
the rest of the world.
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netto buitenlandse passief van jaar op jaar groeien, terwijl landen met overwegend
lopende rekeningoverschotten zoals Japan, Duitsland en Nederland hun netto buiten-
landse actief uitbreiden in de laatste vijftien jaar .

Naar een norm
Een probleem bij de beoordeling van de ontwikkeling in het buitenlandse actief en
passief in figuur B.l is het ontbreken van een heldere norm: hoe hoog zou de inko-
mende en de uitgaande stroom fmancieringsmiddelen moeten zijn om te kunnen
spreken van volledige integratie? Golub (1990) stelt een criterium voor dat berust op
de relatieve grootte van een land binnen de financiele wereld van het OESO-
gebied". De financiele grootte kan benaderd worden door het beroep op de finan-
ciele markten van een specifiek land te relateren aan het totale beroep op alle finan-
ciele markten in het hele OESO-gebied. De gedachte hierachter is dat bij perfecte
financiele integratie beleggers en kredietgevers geen autonome voorkeur hebben voor
binnenlandse titels of voor vorderingen op ingezetenen; zij zullen hun bestaande
vermogen, maar ook elke verandering in dit vermogen, onafhankelijk van hun domi-
cilie, spreiden over de vraag naar middelen in aIle landen. De weging van de ver-
schillende nationale markten is neutraal wanneer deze berust op de omvang van het
beroep op de markten in de betreffende landen. Anders gezegd, als er relatief veel
vraag naar fondsen is binnen de grenzen van een land dan zal dat land ook een gro-
ter deel van de totale stroom frnancieringsmiddelen uit binnen- en buitenland naar
zich toe trekken. Wanneer bijvoorbeeld 15 procent van aIle vraag naar middelen in
het OESO-gebied geconcentreerd is in een land, zullen ingezetenen 15 procent van
de hun beschikbare fondsen aanbieden op de binnenlandse markt en de resterende 85
procent spreiden over de financiele markten in de andere OESO-Ianden. Bijgevolg
zouden de niet-ingezetenen (dit zijn de ingezetenen uit de overige OESO-Ianden)
voorzien in 85 procent van de vraag op de binnenlandse markt. De norm voor de
uitgaande stroom en de inkomende stroom frnancieringsmiddelen is dus omgekeerd
evenredig aan het gewicht van een land in de totale emissie- en kredietverlenings-
activiteiten binnen het OESO-gebied. In figuur B.l is dit criterium grafisch weerge-
geven. Met uitzondering van de Verenigde Staten en Japan zijn aIle landen in finan-
cieel opzicht klein. Binnen hun landsgrenzen doet zich niet meer dan zo'n 21h a 71h
procent van de totale vraag naar fondsen voor. Dit betekent dat de verhouding tussen
de mutatie in het buitenlandse actief en het beroep op de binnenlandse markt in de
orde van grootte van 971h a 921h procent zou moeten liggen. Dezelfde waarden van
971h a 921h procent gelden volgens deze neutrale wegingsmethode voor de verhou-
ding tussen de mutatie in het buitenlandse passief en het beroep op de binnenlandse
markt. Uit de figuur zal duidelijk zijn dat deze norm door geen van de landen bij
enige benadering wordt gehaald, noch voor wat betreft de inkomende stromen noch
voor de uitgaande stromen. Het grootste deel van de vraag naar middelen op de
binnenlandse financiele markten is dus aangewezen op het aanbod van middelen door

22. Deze aanpak waarbij het criterium voor de internationale spreiding van besparingen over de
investeringsmogelijkbeden in de wereJd, berust op de econornische grootte van landen komt aI voor
in Tobin (1983).
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ingezetenen. Tegelijkertijd blijft de bereidheid van niet-ingezetenen (resp. ingezete-
nen) om op enige schaal op de binnenlandse markt (resp. buitenlandse markten)
middelen aan te bieden ver achter. Bij een beoordeling op basis van deze norm luidt
de conclusie dat her financiele integratieproces dus nog niet zo ver is gevorderd.

3. Besparingen, investeringen en kapitaalmobiliteit

In paragraaf 1.3.2 is de S/I-hypothese van Feldstein & Horioka (1980) al besproken.
In haar oorspronkelijke vorm heeft deze methode een aantal beperkingen als het
erom gaat de integratiegraad van een land te meten. De S/I-hypothese veronderstelt
behalve integratie ook volledige substitueerbaarheid tussen de investerings- en be leg-
gingsmogelijkbeden in de verschillende delen van de wereld. AIleen bij perfecte
kapitaalmobiliteit kunnen de besparingen en de investeringen in een land onafhanke-
lijk van elkaar zijn. Een stijging van de nationale besparingen wordt dan via de
wereldkapitaalmarkt verdeeld over de investeringsmogelijkbeden in aIle landen.
Investeringen kunnen gefinancierd worden tegen de wereldrente en zijn onathankelijk
van de herkomst van de besparingen. De kracht van deze hypothese is wellicht de
eenvoud van de empirische operationalisering. Feldstein & Horioka introduceren een
regressievergelijking met de investeringsquote (I/Y) als regressand en de spaarquote
(SlY) als regressor voor een cross-sectie van landen":

S.
a+{3-.!.+ey. J

J

(B.1)

Onder de hypothese van perfecte kapitaalmobiliteit is de £-coefficient gelijk aan nul;
nationale besparingen en binnenlandse investeringen zijn dan niet gecorreleerd.
Naarmate de internationale kapitaalmobiliteit geringer is, stijgt de £-coefficient met
een maximumwaarde van 1 voor een gesloten economie, waarin alle investeringen
afhankelijk zijn van de besparingen.

Tabel B.I0 geeft een beknopt overzicht van het S/I-onderzoek. In het overzicht
gaat de aandacht vooral uit naar de uitkomsten voor de £-coefficient. De resultaten
van onderzoeken met een afwijkende specificatie van de regressievergelijking zijn
opgenomen in kolom A en kolom B. De tabel is in twee opzichten niet volledig. In
de eerste plaats is het niet mogelijk, gezien de hoeveelheid literatuur op dit terre in,
om aile onderzoeken naar de S/I-hypothese in de tabel te verwerken. In de tweede

23. Binnen deze eenvoudige specificatie zijn overigens nog variaties mogelijk: zo kunnen de
quotes luiden in termen van het bruto binnenlands produkt (GDP) of in termen van het bruto natio
nale produkt (GNP). Tobin (1983, p. 155) prefereert GNP-quotes voor open economieen. Daarnaast
kunnen bruto of netto spaar- en investeringsquotes gehanteerd worden. Feldstein & Horioka (1980,
p. 320) geven de voorkeur aan bruto-quotes, omdat de bruto besparingenstroom in principe beschik-
baar is voor het internationale kapitaalverkeer en omdat afwijkende definities van afschrijvingen in
de nationale boekhouding van landen een vertekend beeld zouden kunnen geven.
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plaats zijn uit de genoemde artikelen niet aIle resultaten opgenomen, maar enkel de
meest relevante. In verband met de overzichtelijkheid van de tabel zijn bijvoorbeeld
de resultaten die tijdreeksanalyses per land opleveren voor grote groepen landen niet
vermeld". De tabel bevat dus voornamelijk de resultaten van cross-sectie analyses.
In de cross-secties worden eerst de jaarlijkse waamemingen voor de spaar- en de
investeringsquote gemiddeld per land over een kortere of een langere (sub-)periode.
Vervolgens wordt vergelijking (B. 1) geschat met de gemiddelde waarden voor de
landen uit de steekproef. Door het gebruik van opeenvolgende jaarcijfers aldus te
vermijden komt deze werkwijze tegemoet aan het bezwaar dat de besparingen en de
investeringen in de tijd gecorreleerd zijn door andere factoren dan een geringe kapi-
taalmobiliteit, bijvoorbeeld doordat beide variabelen een procyclisch verloop hebben.
Daar staat tegenover dat de geschatte B-coefficient alleen informatief is voor de
integratiegraad van aIle landen uit de cross-sectie als er achter de periodegemiddel-
den van de spaar- en de investeringsquote geen al te grote verschillen per jaar schuil
gaan, en als de landen uit de cross-sectie niet al te pluriform zijn, in die zin dat
sommigen in werkelijkheid al een hoge integratiegraad bereikt hebben terwijl ande-
ren nog sterk gesegmenteerd zijn. Enkele studies uit de tabel, in het bijzonder
Feldstein (1983), Bhandari & Mayer (1990) en Van Gemert (1994), combineren de
cross-sectie analyse met een tijdreeksanalyse door de periodiek waargenomen spaar-
en investeringsquotes van verschillende land en te poolen in een steekproef. Op basis
van deze gecombineerde dwarsdoorsnede- en tijdreeksgegevens schatten zij vervol-
gens een B-coefficient.

De tabel brengt een aantal conclusies onder de aandacht. In de eerste plaats zijn de
geschatte B-coefficienten voor de cross-secties van grotere groepen geindustrialiseer-
de landen hoog. De coefficient schommelt rond 0,8 en verschilt in veel gevallen niet
significant van een. In de tweede plaats wijzen de resultaten voorrecentere subperio-
den op een lichte daling van de B-coefficient. Deze daling past in de integratietrend
maar de standaardfouten van de coefficienten zijn relatief groot, zodat nog niet van
een significante daling gesproken kan worden. In de derde plaats blijken de uitkom-
sten van de S/I-toets gevoelig voor de onderzochte groep landen. Feldstein &
Bacchetta (1989) constateren een sterkere daling in de B-coefficient voor een cross-
sectie van EG-landen dan voor de overige OESO-Ianden. Daamaast vinden Artis &
Bayoumi (1991) en Lemmen & Eijffinger (1995) een relatief lage waarde voor de B-
coefficient in een steekproef met EMS-Ianden. Summers (1988) vindt een opmerke-
lijk lage J3-coefficient (0,31) wanneer de groep geindustrialiseerde landen wordt
uitgebreid met een groot aantal ontwikkelingslanden. Op basis van de schattingsresul-
taten alleen zouden Dooley, Frankel & Mathieson (1987) tot de conclusie moeten
komen dat de kapitaalmobiliteit in de geindustrialiseerde wereld geringer is dan in de
ontwikkelingslanden.

24. Een tijdreeksana1yse per land voor een groep van ongeveer 10 landen waarin ook DOgeens een
onderscheid wordt gemaakt in twee a drie subperioden levert namelijk al vlug zo'n twintig tot dertig
B-coefficienten op. Voor uitgebreide tijdreeksana1yses onder de OESO-landen wordt verwezen naar
Roubini (1988b), Bayoumi (1990), Leachman (1991) of Lemmen & Eijffrnger (1995).
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Harberger (1980) biedt hiervoor een verklaring die aansluit bij de econornische
grootte van de landen: de ontwikkelingslanden zijn in dit opzicht relatief klein en
hebben daardoor een minder breed gediversificeerde econornische structuur. Schok-
ken leiden dan sneller tot verschillen tussen besparingen en investeringen en dus, via
de identiteiten uit de nationale boekhouding, tot onevenwichtigheden op de lopende
rekening. Het empirische onderzoek van Mussa & Goldstein (1994) ondersteunt deze
hypothese; binnen een grote groep ontwikkelingslanden blijkt namelijk dat landen die
vrij eenzijdig afuankelijk zijn van olie-exporten een veel lagere B-coefficient hebben.
Ook in de geindustrialiseerde wereld speelt de grootte van landen een rol van beteke-
nis. Murphy (1984) laat bijvoorbeeld zien dat de B-coefficient aanmerkelijk daalt
wanneer enkele grote landen buiten de cross-sectie blijven. Dit punt komt verderop
nog terug.

In de tabel zijn ook een aantal studies verwerkt met een alternatieve specificatie
van de regressievergelijking. Het uitgangspunt van deze analyses is de kritiek dat de
spaarquote en de investeringsquote zelfs bij perfecte internationale kapitaalmobiliteit
gecorreleerd kunnen zijn. De besparingen en de investeringen zijn immers endogene
variabelen en als zodanig komen zij gezamelijk tot stand onder invloed van 'derde'
factoren". Summers (1988) stelt bijvoorbeeld dat een hoge Sf I-correlatie een gevolg
kan zijn van een overheidsbeleid dat gericht is op de handhaving van een evenwicht
op de lopende rekening. De nationale besparingen zijn immers gelijk aan de som van
de particuliere besparingen (PS) en de overheidsbesparingen (DEF). Bij een spaar-
overschot van de particuliere sector (PS-PI > 0) zal een overheid met deze externe
doelstelling een spaartekort (DEF> 0) creeren. Hij vertaalt deze hypothese in de
regressievergelijking:

DEFJ

lj
PS.-Pl.

l' ] ] + E
jlj

(B.2)

Hij vindt een hoge en significant positieve waarde voor l' (0,72) en concludeert dat
de correlatie tussen de besparingen en investeringen niet het gevolg is van een be-
perkte kapitaalmobiliteit doch veeleer het gevolg is van het overheidsbeleid. Bayourni
(1990) desaggregeert de nationale besparingen en binnenlandse investeringen en
analyseert de samenhang tussen de particuliere besparingen en de particuliere inves-
teringen. De geschatte B-coefficient valt veel lager uit. Hij concludeert mede op basis

25. Een econometrische oplossing voor dit simultaniteitsprobleem is de toepassing van de kIeinste
kwadratenmethode in twee ronden (2SLS). Deze methode vervangt de spaarquote in de regressiever-
gelijldng door diens verwachte waarde. Deze waarde wordt gegenereerd op basis van een herleide
vormvergelijldng waarin de spaarquote verkIaard wordt door een aantal variabelen (de zg. instru-
menten) die in principe onafhankelijk zijn van de investeringsquote. Feldstein & Horioka (1980)
onderkennen het simuItaniteitsprobleem en passen deze methode aI toe. A1s instrumentele variabelen
voor de spaarquote kiezen zij onder meer voor de economische groei, demografische factoren (zoals
de verhouding tussen actieven en niet-actieven) en het voorzieningenniveau van het sociale zeker-
heidsstelsel. Uit tabel B.1 blijkt evenwel dat de schattingsresultaten op basis van deze methode
nauwelijks tot nieuwe inzichten leiden: de B-coefficient blijft hoog.
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hiervan dat de hoge S/I-correlatie op het geaggregeerde niveau het gevolg is van een
endogeen overheidsbeleid. De vraag blijft echter of de beleidsautoriteiten in werke-
lijkheid doelbewust streven naar een evenwicht op de lopende rekening van de beta-
lingsbalans. Keuzenkamp & Van der Ploeg (1990) herinneren aan de structurele
begrotingsnorm van Zijlstra: het fmancieringstekort zou worden afgestemd op parti-
culiere spaaroverschot en de geplande ontwikkelingshulp. Empirisch vinden zij echter
geen aanwijzing dat de Nederlandse overheid een dergelijk beleid heeft gevoerd.
Feldstein & Bacchetta (1989) betogen daarentegen dat het financieringstekort niet een
beleidsinstrument is. Ret tekort is in hun visie veeleer de uitkomst van het politieke
besluitingvormingsproces, waarin heel andere overwegingen spelen dan het exteme
evenwicht. Zij herschrijven vergelijking (B.2) als volgt:

DEF. PS.
0+ s__ J + 8_J + e.

~ ~ J

(B.3)

Uit hun regressie-analyse blijkt dat de geschatte waarde voor S significant negatief is
terwijl die voor 8 significant positief is. Ze concluderen dat er sprake is van
'crowding-out' van de particuliere investeringen door de overheidsbestedingen. De
'crowding-out' van particuliere investeringen past precies in de oude interpretatie dat
de hoge S/I-correlatie het gevolg is van een beperkte mate van internationale kapi-
taalmobiliteit.

Aangezien er recentelijk nog diverse regressie-analyses in de hypothetisch-deductieve
variant van de hoeveelheidsbenadering zijn verschenen, lijkt het in deze bijlage niet
erg zinvol om daar nog eens nieuwe schattingen voor de B-coefficient aan toe te
voegen. Dit geldt temeer daar de S/I-hypothese niet alleen steunt op perfecte finan-
ciele integratie maar ook op perfecte substitutie tussen binnen- en buitenlandse acti-
va. In een minder extreme vorm zou men de S/I-hypothese kunnen herformuleren in
die zin dat financiele integratie leidt tot een verminderde - in plaats van: geen enkele
- samenhang tussen de besparingen en de investeringen van een land; het integratie-
proces stelt het betreffende land dan in staat om, gedurende langere tijd dan voor-
heen, lopende rekeningtekorten te fmancieren door een beroep te doen op de wereld-
kapitaalmarkt. Ret exteme evenwicht vormt dus op korte termijn geen grote beper-
king voor de bestedings- en investeringsbeslissingen van een volkshuishouding als
geheel. Dit betekent niet dat er door de financiele integratie helemaal geen exteme
budget-'constraint' meer zou bestaan voor een open economie. Op lange termijn
zullen evenwichtsherstellende mechanismen tekorten maar ook overschotten op de
lopende rekening doen verdwijnen". Deze intertemporele interpretatie van de
lopende rekening heeft gevolgen voor de vormgeving van het S/I-onderzoek. Met
name de cross-sectie analyses geven dan een te negatief beeld van het integratiepro-

26. "There is of course an automatic tendency for the balance of payments to clear ... "- Van der
Ploeg (1989, p. 84). Het evenwichtsherstellende mechanisme is uiteraard atbankeJijk van het wissel-
koersregime.
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ces. Zoals hiervoor al is aangegeven, middellen de cross-secties de nationale bespa-
ringen en de binnenlandse investeringen over (sub-)perioden van enkele jaren. Als er
na een schok mechanismen in werking treden die het lopende rekeningsaldo in tegen-
gestelde richting bijstellen, zijn besparingen en investeringen over langere termijn
gemiddeld genomen aan elkaar gelijk. Een hoge correlatie tussen de periodegemid-
delden kan dan samengaan met uiteenlopende ontwikkelingen van de besparingen en
de investeringen op korte termijn".

Bij wijze van illustratie is in figuur B.2 het effect van de middelling grafisch weer-
gegeven. De figuur geeft voor 13 geindustrialiseerde landen de samenhang tussen de
spaar- en de investeringsquote weer". Een positie dicht tegen de 450 gradenlijn
duidt volgens het criterium van Feldstein & Horioka op een relatief gesloten econo-
mie en op een beperkte mobiliteit van het kapitaalverkeer. In het linkerdeel van de
figuur zijn de quotes gemiddelde waarden over een periode van acht tot dertien jaar.
In het rechterdeel zijn de cijfers opgenomen voor drie willekeurig gekozen jaren. Uit
de figuur blijkt in de eerste plaats dat de gemiddelden, vooral in de eerste twee
subperioden, dichter tegen de 45° gradenlijn liggen dan de jaarcijfers. Een regressie
op basis van de gemiddelden zal dus een hogere 8-coHficient opleveren dan een
regressie op basis van de jaarcijfers. In de tweede plaats wijken de posities van de
landen in de loop van de tijd verder af van de rechte lijn. De bredere spreiding en
dus de geringere samenhang tussen besparingen en investeringen past in de integra-
tietrend en komt zowel tot uitdrukking in de jaarcijfers als in de gemiddelden. De
cross-secties voor recente steekproefperioden duiden dan ook in het algemeen op een
lagere correlatie tussen besparingen en investeringen. In de derde plaats valt op dat
het lineaire verband tussen de spaar- en de investeringsquote sterk afhankelijk is van
een beperkt aantallanden, in het bijzonder van Japan, van de Verenigde Staten en, in
mindere mate, van Groot-Brittannie en Zwitserland". Als deze landen buiten be-
schouwing blijven, geven de figuren vooral in de laatste twee subperioden een pun-
tenwolk van waarnemingen te zien. Een regressie op basis van deze waarnemingen
zal tot een substantieel lagere waarde voor de B-coefficient leiden.

27. Zie Sinn (1992, p. 1164-1165): ".. the crucial feature of this approach is its emphasis on the
external budget constraint of the economy which implies that in the long run annual current account
imbalances add up to zero. There cannot be sustained deficits or surpluses. (.. ) Since saving and
investment shares are approximately equal if averaged over the adjustment period, a correlation
coefficient calculated from average saving and investment shares is likely to be higher than one that
is not. It would erroneously signal a low degree of international capital mobility because it ignores
net capital flows that have occurred in reverse directions during the period in which averages are
taken.

28. De quotes weerspiegelen de bruto besparingen en de bruto investeringen in termen van het
bruto nationale produkt op jaarbasis. De cijfers zijn ontleend aan de IMF, International Financial
Statistics. De bruto investeringen zijn gelijk aan de som van de investeringen in vaste activa (regel
93e) en de investeringen in voorraden (regel 93i). De besparingen zijn berekend door van het
beschikbare nationale inkomen (i.e. het bruto nationale produkt (regel 99a) minus de inkomensover-
drachten om niet met het buitenland (regels 77af, 77ag» af te trekken de particuliere consumptie
(regel 93e) en de overheidsconsumptie (regel 91f).

29. Murphy (1984, p. 334), die in zijn artikel als een van de eersten een vergelijkbare grafiek
opneemt, komt tot dezelfde conclusie,
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Figuur B.3 visualiseert de samenhang tussen besparingen en investeringen per land in
een tijdreekskader. De grafieken presenteren de zg. ongelijkheidscoefficient van
Theil30• Deze coefficient is oorspronkelijk ontwikkeld om te beoordelen hoe goed
modelvoorspellingen het werkelijke verloop van een variabele benaderen. Toegepast
in het kader van het S/I-onderzoek geeft de coefficient aan in hoeverre de besparin-
gen en de investeringen van een land divergeren, De Theilcoefficient heeft twee
nuttige eigenschappen. In de eerste plaats is de waarde van de coefficient gestandaar-
diseerd tussen nul en een. Hoe dichter bij een des te groter de ongelijkheid tussen de
twee tijdreeksen. In de tweede plaats is het mogelijk de ongelijkheidscoefficient te
splitsen in drie componenten. Aldus kan de statistiek kwantificeren in hoeverre twee
tijdreeksen van elkaar verschillen doordat: (1) de gemiddelde waarden van de varia-
belen uiteenlopen, (2) de reeksen een verschil in variantie vertonen en (3) de twee
variabelen minder dan perfect met elkaar gecorreleerd zijn in de tijd. Een hoge
waarde van de eerste, 'gerniddelde'-component duidt dus op systematische verschil-
len tussen de besparingen en de investeringen. Een hoge waarde van de derde, 'di-
vergentie' -component wijst op een geringe correlatie tussen de besparingen en de
investeringen van een land in de steekproefperiode. Onder de hypothese van perfecte
kapitaalmobiliteit zijn structurele verschillen tussen de spaar- en de investeringsquote
mogelijk en zijn de quotes onder ling niet gecorreleerd. In een afgezwakte vorm zou
men kunnen stellen dat het financiele integratieproces leidt tot een geleidelijke stij-
ging van de ongelijkheidscoefficient en dat deze stijging voornamelijk toegeschreven
kan worden aan een hogere gemiddelde- en een hogere divergentiecomponent.

In figuur B.3 is de doorgetrokken lijn de ongelijkheidscoefficient. De ruimte onder
deze lijn tot aan de horizontale tijdas geeft de decompositie in de drie genoemde
elementen weer. De coefficient wordt voor elk land over een peri ode van dertien jaar
berekend. Dit interval schuift steeds een jaar op om de ontwikkeling van de ongelijk-
heid tussen de spaar- en de investeringsquote in de loop van de tijd te demonstreren.
Uit de figuur blijkt dat de Theilcoefficient bijzonder laag is: in niet een van de on-
derzochte landen steekt de coefficient fors boven 0,1 uit. Dit impliceert dat de spaar-
en de investeringsquote een vrij sterke onderlinge samenhang vertonen. Conform de
integratiehypothese stijgt de ongelijkheid weI met de tijd. In bijna aIle landen bereikt
de ongelijkheidscoefficient zijn maximum in de laatste peri ode van 1980 tot en met
1992. De gemiddeldecomponent speelt in tien van de dertien landen een rol van
betekenis in de verrninderde samenhang tussen besparingen en de investeringen.
Voor Australie en, tot voor kort, Denemarken weerspiegelt de relatief hoge gemid-
deldecomponent structurele lopende rekeningtekorten. Terwijl in Duitsland, Neder-
land en Zwitserland achter de relatief hoge waarde voor de gemiddeldecomponent
juist lange perioden met lopende-rekeningoverschotten schuilgaan. De stijging in de
divergentiecomponent van Belgie, Denemarken, Groot-Brittannie en de Verenigde
Staten wijst op een daling van de correlatie tussen de besparingen en de investerin-
gen.

30. Zie Theil (1965, p. 31-42, of 1966, p. 26-32). Van Ees e.a. (1989, p. 113-117) passen de
ongelijkheidscoefficient van Theil toe om de paralleUiteit in het verloop van Nederlandse en Duitse
rentetarieven te beoordelen.
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Concluderend blijkt uit de hier besproken empirische literatuur dat de correlatie
tussen de spaar- en investeringsquotes relatief hoog is, hetgeen volgens de Feldstein
& Horioka-hypothese duidt op een geringe mobiliteit van het kapitaalverkeer. De
empirie levert echter ook aanwijzingen dat de samenhang tussen de variabelen gelei-
delijk afneemt. Deze tendens is goed te begrijpen als een gevolg van het integratie-
proces. In deze interpretatie heeft de verruiming van de mogelijkheden om grens-
overschrijdende kapitaaltransacties ook geleid tot een grotere bereidheid hiertoe. Ben
implicatie van het integratieproces is dan dat de betreffende landen gemakkelijker
dan voorheen in staat zijn om onevenwichtigheden op de lopende rekening te handha-
yen.

4. Conclusie

Deze bijlage beoogde enig inzicht te bieden in het integratieverschijnsel vanuit de
hoeveelheidsbenadering. Zoals uit het voorgaande moge blijken is dat geen eenvoudi-
ge opgave, omdat de twee methoden uit de hoeveelheidsbenadering op het eerste
gezicht tot uiteenlopende conclusies komen. Bij nadere beschouwing leveren beide
methoden evenwel aanwijzingen op voor de voortschrijding van het integratieproces.

De empirisch-inductieve methode legt zich toe op de beschrijving van de internatio-
nale kapitaalbewegingen. De impliciete hypothese luidt dan dat de economische
agenten op steeds grotere schaal gebruik zullen maken van de mogelijkheden om
internationale vermogenstransacties aan te gaan als zij tenminste de mogelijkheid
hiertoe hebben gekregen door de liberalisering van het kapitaalverkeer en de deregu-
lering van de nationale financiele markten. In de bijlage is aan hand van cijfers uit
verschillende bronnen een impressionistisch beeld geschetst van de ontwikkelingen in
de internationale kapitaalstromen. Deze stroomgrootheden vertonen in de loop van de
jaren tachtig een enorme groei. De directe buitenlandse investeringen en het interna-
tionale effectenverkeer hebben inmiddels een omvang bereikt die de internationale
betalingen uit hoofde van het handelsverkeer ver overschrijdt. Toch blijkt dat die
enorme kapitaalstromen uit de jaren tachtig nauwelijks hun neerslag vinden in de
opbouw van een omvangrijk buitenlands actief en een omvangrijk buitenlands pas-
sief. Ben vergelijking van de grote kapitaalstromen met de geringe voorraden buiten-
landse activa in de vermogensportefeuilles van de economische agenten suggereert
dat de bereidheid om voor langere tijd posities in te nemen in buitenlandse activa
gering is. Tegelijkertijd impliceert de hoge omloopsnelheid van het buitenlandse
actief dat de economische agenten wel de mogelijkheden hebben om internationale
kapitaaltransfers aan te gaan. Ben hoge omloopsnelheid kan immers alleen gereali-
seerd worden als de kosten die verbonden zijn aan de transfers gering zijn. Dit
laatste is consistent met de financiele integratietrend: de objectieve belemmeringen
voor grensoverschrijdende vermogenstransacties, in het bijzonder de kapitaalrestric-
ties en andere kostenfactoren, lijken aan betekenis te hebben ingeboet.

De deductieve methode onderzoekt de SII-hypothese van Feldstein & Horioka en
komt tot de conclusie dat de financiele markten in de geindustrialiseerde wereld nog
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sterk gesegmenteerd zijn. De nationale besparingen en de binnenlandse investeringen
van de landen zijn immers in hoge mate gecorreleerd. De veronderstellingen, die aan
deze hypothese ten grondslag liggen, blijken evenwel verder te gaan dan noodzake-
lijk is voor een situatie van perfecte financiele integratie volgens het begrippenkader
uit paragraaf 2 van dit hoofdstuk. De hypothese veronderstelt niet alleen volledige
financiele integratie maar ook perfecte substitutie tussen binnen- en buitenlandse
beleggings- en investeringsmogelijkheden. Bovendien kunnen de besparingen en de
investeringen ook in een situatie van perfecte kapitaalmobiliteit onderling gecorre-
Ieerd zijn door uiteenlopende oorzaken, varierend van de grootte van een land tot de
invloed van 'derde' factoren. Uit de beschrijvende statistieken, die in deze bijlage
gepresenteerd zijn, blijkt dat de nationale besparingen en de binnenlandse investerin-
gen vooralsnog sterk met elkaar samenhangen. Uit de analyse blijkt ook dat de onge-
lijkheid in de tijd toeneemt. De verminderde samenhang tussen besparingen en inves-
teringen is in ieder geval consistent met de financiele integratietrend.





HOOFDSTUK 2

Financiele integratie, de prijsbenadering
en
rente-arbitrage

2.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het begrip financiele integratie gereserveerd voor het
proces waarbij geografisch gescheiden markten functioneel in elkaar opgaan. Wan-
neer binnenlandse financiele markten dit proces doorlopen, wordt de allocatie van
middelen en de prijsvorming van vermogensactiva gevoeliger voor schokken op
corresponderende markten in het buitenland. Ret integratieproces heeft zijn eindsta-
dium bereikt als er in economische zin sprake is van een markt waarop een uniforme
prijs tot stand komt.

De zg. prijsbenadering analyseert de integratie van financiele markten empirisch
aan de hand van renteverschillen. De benadering herformuleert eerst de 'law of one
price' in termen van een rentepariteitsconditie. Deze pariteitsconditie is vervolgens
de basis voor een toetsbare hypothese omtrent de integratiegraad van de onderzochte
financiele markten. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de methode van de prijsbenade-
ring en op de veronderstellingen die aan de rentepariteitsconditie ten grondslag lig-
gen. In paragraaf 2 wordt de hypothetisch-deductieve methode en het daaraan ver-
bonden, indirecte karakter van de prijsbenadering uiteengezet. Een centrale conclusie
van deze uiteenzetting is mijns inziens dat bij een analyse volgens deze benadering,
een beschrijving van het historisch-institutionele liberalisatieproces niet achterwege
kan blijven. Daarnaast wordt het portefeuilleverdeelmodel uit hoofdstuk 1 gebruikt
om de determinanten van internationale rente-ecarts vast te stellen. De empirische
uitwerking van de prijsbenadering stuit namelijk op een wezenlijk probleem: in
theorie beinvloeden meerdere factoren tegelijkertijd de rente-ecarts, maar in werke-
lijkheid zijn die factoren niet elk afzonderlijk waarneembaar. Dit hoofdstuk zal
voornamelijk gewijd zijn aan de oplossing van dit identificatievraagstuk.

Een eerste oplossing is de toepassing van de gedekte rentepariteitsconditie. In
paragraaf 3 komt de gedekte rente-arbitrage tussen nationale financiele markten aan
de orde. De aandacht gaat hier in het bijzonder uit naar het mechanisme dat achter
de realisatie van gedekte rentepariteit tussen nationale financiele markten schuilt. Er
bestaan namelijk twee visies op de werking van de valutatermijnmarkt. In de Acade-
mische en de Cambistische visie komt gedekte rentepariteit op een fundamenteel
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andere wijze tot stand. Hoewel de twee strorningen ook op andere punten van inzicht
verschillen, zijn de uiteenlopende interpretaties van de mogelijke oorzaken achter de
afwijkingen van gedekte rentepariteit, voor het integratie-onderzoek het belangrijkste.
In paragraaf 4 worden vervolgens de eurovalutamarkten geintroduceerd. Met het
ontstaan van de externe krediet- en depositomarkten zijn de mogelijkheden voor
rente-arbitrage aanzienlijk uitgebreid. Beredeneerd zal worden dat de financiele
integra tie van een land ook gemeten kan worden aan de hand van het verschil tussen
de interne en de externe rente. In deze 'gesloten' variant van de gedekte rente-
pariteitsconditie speelt het termijnagio geen rol meer en verdwijnt de controverse
tussen de Academen en de Cambisten naar de achtergrond. In paragraaf 5 volgt
tens lotte een samenvattend overzicht van de verschillende arbitragemogelijkheden
tussen nationale financiele markten en eurovalutamarkten. Hier wordt ook de keuze
beargurnenteerd voor de rentepariteitscondities die het uitgangspunt zuIlen vormen
voor het in hoofdstuk 4 te presenteren, eigen empirisch onderzoek naar de financiele
integratie in het OESO-gebied.

2.2 De prijsbenadering van financiele integratie

In het algemeen geldt dat twee geografisch gescheiden markten in economische zin
perfect gei'ntegreerd zijn, als er voIledig vrij handelsverkeer tussen beide markten
mogelijk is. Zolang arbitrage ongehinderd en zonder noemenswaardige kosten kan
plaatsvinden, zuIlen homogene goederen op de betreffende markten eenzelfde prijs
hebben'. De prijsbenadering vertaalt dit 'law of one price' -beginsel naar de finan-
dele markten met behulp van een retuepariteitsconditie: als vergelijkbare financiele
produkten in binnen- en buitenland voortdurend dezelfde prijs noteren, dragen ze
eenzelfde rendement. Rendementsverschillen verdwijnen bij voIledig vrij kapitaal-
verkeer aIleen door het optreden van rente-arbitrageanten. Als er geen rentepariteit
geldt, verwerpt de prijsbenadering de integratiehypothese; er bestaan klaarblijkelijk
belemmeringen voor rente-arbitrage, waardoor de markten gesegmenteerd zijn. De
prijsbenadering voIgt dus de deductieve methode: ze formuleert een empirische toets
in terrnen van een hypothese, i.c. een rentepariteitsconditie, die opgaat in eets perfect
geintegreerde wereld. Vervolgens onderzoekt ze aan de hand van de feitelijke rente-
ontwikkelingen in binnen- en buitenland of de hypothese al dan niet verworpen moet
worden en trekt ze conclusies over de integratiegraad van de betrokken markten.

De prijsbenadering heeft tegelijkertijd een indirect karakter: ze doet geen poging
om de belemmeringen voor arbitrage te identificeren en om, a priori, hun invloed op
de renteniveau's in binnen- en buitenland te kwantificeren. De prijsbenadering wordt
grotendeels tot deze indirecte werkwijze gedwongen: landen die het kapitaalverkeer
enige tijd reguleren gebruiken daartoe veelal een complex samenstel van directe en

1. Het arbitragemechanisme ("buy low, sell high") berust immers op het winststreven van rationele
marktparticipanten, die zonder noemenswaardig risico, gelijktijdig op beide markten handel en. Zie
Feldman (1986, p. 179).
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indirecte restricties. Binnen die controlestelsels bestaan vaak uitzonderingen (ook in
de fiscale sfeer) voor de verschillende typen marktparticipanten, voor ingezetenen en
voor niet-ingezetenen. In een analyse van intemationale rente-ecarts kunnen boven-
dien de effecten van binnenlandse en buitenlandse regelgeving van het kapitaal-
verkeer door elkaar heen lopeno

Ret effect van de kapitaalrestricties op de renteverschillen tussen landen is ex-ante
dus moeilijk eenduidig te kwantificeren. Ret integratie-onderzoek in de prijs-
benadering rest derhalve niets anders dan een analyse van de ex-post gerealiseerde
intemationale renteverschillen. Dit impliceert dat de prijsbenadering niet zozeer het
bestaan, maar vooral de effectiviteit van de kapitaalcontroles onderzoekt; alleen
wanneer de restricties daadwerkelijk een belemmering vormen voor het intemationale
kapitaalverkeer zullen zij tot uitdrukking komen in rente-ecarts. In dit opzicht vullen
de prijsbenadering en de institutionele benadering elkaar aan. De institutionele bena-
dering gaat juist na Of, en zo ja, welke officiele kapitaalcontroles op een bepaald
moment van kracht zijn. Daamaast kan ze de veranderingen in het controlestelsel
beschrijven en zodoende vaststellen of de autoriteiten de bestaande kapitaalcontroles
intensiveren met additionele restricties of dat ze juist overgaan tot de liberalisatie van
de kapitaalstromen. Een combinatie van de benaderingen is mijns inziens nood-
zakelijk om inzicht te krijgen in de praktische mogelijkheden en beperkingen van
restricties als onderdeel van het instrumentarium van de monetaire autoriteiten.

Veronderstellingen
De prijsbenadering berust op twee veronderstellingen. In de eerste plaats mogen er
geen belemmeringen zijn voor arbitrage. De markten zijn pas intemationaal geinte-
greerd als ze vrij toegankelijk zijn voor ingezetenen en niet-ingezetenen. In werke-
lijkheid brengt arbitrage tussen de nationale markten transactiekosten met zich mee.
De kosten drukken op zichzelf het netto rendement van internationale rente-arbitrage.
Kleine renteverschillen tussen binnen- en buitenlandse titels kunnen ook bij perfecte
integratie van de markten blijven bestaan, omdat ze, na aftrek van de transactie-
kosten, geen arbitragewinst impliceren. Wanneer het rente-ecart echter substantieel
hoger ligt dan een marge voor de (onvermijdelijke) transactiekosten bestaat er een
indicatie voor de segmentatie van de markterr'.

In de tweede plaats dienen de financiele instrumenten identiek te zijn. Elk finan-
cieel actief heeft een aantal eigenschappen. Hiertoe behoren onder meer de
resterende looptijd, de kredietwaardigheid van de debiteur, de verhandelbaarheid, de
valutadenominatie en de jurisdictie waarin het actief is geemitteerd. Bij een verge-
lijking van twee activa kan ieder willekeurig verschil in deze eigenschappen verant-
woordelijk zijn voor een rente-ecart. Toch zijn niet aIle mogelijke deterrninanten van
rente-ecarts het voorwerp van het integratie-onderzoek.

De prijsbenadering probeert de integratie te meten tussen markten die gescheiden
zijn door landsgrenzen. De achterliggende oorzaak van de segmentatie is het verschil
ui jurisdictie waaronder de titels geemitteerd zijn. De handel in de financiele activa
is onderworpen aan de regelgeving in de betreffende landen. Ais de autoriteiten

2. In hoofdstuk 4 komen de transactiekosten nog uitgebreid aan de orde.
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uiteenlopende voorschriften hanteren en daarmee ingezetenen of niet-ingezetenen
(effectiet) hinderen in hun voomemens om bepaalde grensoverschrijdende transacties
te ondememen, zijn de financiele marlden gesegmenteerd. De nationale regelgeving
en in het bijzonder de regulering van internationale kapitaalstromen vormt derhalve
de bron van aIle segmentatie. De toepassing van de pariteitsconditie als criterium
voor financiele integratie is dus aIleen zinvol wanneer het rente-ecart enkel het ver-
schil in jurisdictie weerspiegelt. Om de invloed van deze segmentatiefactor op het
rente-ecart te isoleren, moeten de binnenlandse en buitenlandse activa zo gelijk-
waardig mogelijk zijn, dan weI door een correctie vergelijkbaar worden gemaakt, in
al hun andere, in dit verband secundaire eigenschappen.

Vanwege deze vergelijkbaarheidseis leent de prijsbenadering zich niet zo goed voor
de financiele markten waar particuliere obligaties of aandelen worden verhandeld. In
deze segmenten van de vermogensmarkt spelen verschillen in resterende looptijd, in
liquiditeit en in debiteurenrisico irnrners een rol van betekenis waardoor deze activa
in wezen heterogeen en derhalve minder goed substitueerbaar zijn. De prijs-
benadering lijkt daarentegen weI van toepassing op de markten voor overheidspapier
of voor (inter-)bancaire deposito's. Aangenomen mag worden dat deze financiele
activa in het OESO-gebied geen, of in ieder geval, geringe verschillen vertonen ten
aanzien van de genoemde, minder relevante karakteristieken, Door het integratie-
onderzoek te richten op deze meer homogene financiele activa weerspiegelen de
rente-ecarts aIleen nog het verschil in jurisdictie en het verschil in valutadenominatie
waarin de activa zijn uitgegeven. De prijsbenadering rest dan slechts een correctie
voor de uiteenlopende valutadenominatie van binnen- en buitenlandse waarde-
papieren, zodat het rente-ecart alleen het verschil in jurisdictie weerspiegelt. Zoals in
het vervolg nog zal blijken is een dergelijke correctie op grote schaal aIleen mogelijk
voor activa met een looptijd van maximaal 1 jaar.

De vergelijkbaarheidseis legt aldus een beperking op aan de reikwijdte van de
conclusies die de empirische analyses in de prijsbenadering kunnen trekken. Strikt
genomen laat de analyse van rente-ecarts tussen kortlopende activa, namelijk aIleen
uitspraken toe over de integratiegraad van geldmarkten. Toch kunnen de conclusies
worden doorgetrokken in de richting van de lange termijnsegmenten van de finan-
ciele markt, omdat uit de historisch-institutionele analyse van het liberalisatieproces
in het volgende hoofdstuk zal blijken dat het korte kapitaalverkeer in de OESO-
landen pas geliberaliseerd is na het lange kapitaalverkeer; als de geldmarkten van
landen geintegreerd zijn, mag dus aangenomen worden dat hetzelfde geldt voor de
kapitaalmarkten'.

Naar een pariteitsconditie.
Tot nu toe zijn de omschrijvingen 'binnenlandse' en 'buitenlandse' als nadere aan-
duiding van financiele markten en van financiele activa vrij los gehanteerd. In ver-
band met de vergelijkbaarheidseis is enige precisering nodig temeer daar de adjec-

3. Vergelijk Mussa & Goldstein (1993, p. 266).
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tieven verschillende dirnensies kunnen hebben". In het vervolg wordt gesproken van
binnenlandse activa als de titels uitgegeven zijn in de jurisdictie van de nationale
moneta ire autoriteiten en als de titels luiden in de valuta van het betreffende land. In
het concrete geval van Nederland is een binnenlands deposito dus een guldens-
vordering op een bank, die gevestigd is in Nederland en die daardoor onderworpen
is aan de Nederlandse regelgeving voor het internationale kapitaalverkeer. Rede-
nerend vanuit een ingezetene is vervolgens sprake van een buitenlandse schuldtitel,
als de titel uitgegeven is onder het toezicht van de autoriteiten uit een ander land en
als de titelluidt in de geldeenheid van dat land. Als voorlopige werkhypothese wordt
er dus vanuitgegaan dat de nominale waarde van het buitenlandse actief in een
vreemde valuta luidt",

De determinanten van het nominale rente-ecart tussen de binnenlandse en buiten-
landse titel zijn in het vorige hoofdstuk gemventariseerd met behulp van een een-
voudig portefeuilleverdeelrnodel. In dit conceptuele kader is het ecart tussen de
nominale rente op de binnenlandse titel (i) en de nominale rente op de buitenlandse
titel (i') op een willekeurig tijdstip een functie van de verwachte wisselkoersmutatie
(DS), de substitueerbaarheid tussen binnen- en buitenlandse financiele activa (cp), die
op zichzelf bepaald wordt door de risico-afkeer van de beleggers (p) en de risicofac-
toren (POR, VAR), en de objectieve segmentatiefactoren (KRES, KOST, MARKT).
In formule:

i-t: = f [Llse, 'P(p,POR,vAR),cr.(KRES,KOST,MARK1),pS] (1)

Financiele integratie is gedefmieerd als een veranderingsproces in de institutionele en
juridische omgeving, waardoor objectieve belemmeringen voor een vrij kapitaal-
verkeer, met name restricties en andere kostenfactoren, hun betekenis verliezen. In
het portefeuilleverdeelrnodel komt dit proces tot uitdrukking in het wegvallen van
alle directe en indirecte kapitaalrestricties. Naarmate de liberalisatie van kapitaalstro-
men voortschrijdt zal ook het politieke risico (POR) afnemen. De kans dat de autori-
teiten van een land op eerdere liberalisatiemaatregelen terugkeren wordt namelijk
kleiner als de nationale markten eenmaal sterk vervlochten zijn met internationale
financiele markten. In een vrije en efficiente financiele omgeving zullen de controles
minder effectief zijn. Bovendien verliezen de financiele markten het vertrouwen in de
autoriteiten wanneer de nieuwe restricties internationale afspraken voor vrijer kapi-
taalverkeer doorkruisen", Dit neemt niet weg dat 66k in een volledig geliberaliseerde

4. De belangrijkste dirnensies hier zijn: (1) het land waar de ernissie plaatsvindt, (2) het land van
herkornst van de valuta, (3) het land waar de emittent ingezetene is en (4) het land waar de belegger
ingezetene is. Buiter (1983, p. 72) onderscheidt ook nog (5) de nationaiiteit van de emittent en (6)
de nationaliteit van de belegger.

5. In paragraaf 2.4 wordt de werkhypothese verlaten.
6. Gruijters & Van Gernert (1994) gaan in op de (on-)rnogelijkheid van de herintroductie van

kapitaalrestricties in een geliberaiiseerde financiele orngeving. Sleijpen (1994) analyseert de gerneng-
de ervaringen van Spanje en Portugal met een kortstondige reactivering van controles naar aan-
leiding van de EMS-crisis in de tweede helft van 1992.
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financiele omgeving situaties denkbaar zijn waarin het politieke risico blijft bestaan.
Dit kan bijvoorbeeld als de autoriteiten zich het recht voorbehouden om onder
bepaalde, wellicht extreme omstandigheden, een beroep te doen op dit instrumen-
tarium. Hoewel het politieke risico dus sterk zal samenhangen met de vigerende
integratiegraad en naar aIle waarschijnlijkheid van een te verwaarlozen betekenis zal
worden naarmate het integratieproces vordert, blijft de relevantie ervan berusten op
de subjectieve inschatting van de beleggers en is het, gezien de bovenstaande defi-
nitie, geen noodzakelijke voorwaarde voor perfecte financiele integratie.

Zoals uit vergelijking (1) blijkt is de implicatie van financiele integratie voor het
nominale rente-ecart op voorhand niet eenduidig. Het proces leidt door de verdwij-
ning van de segmentatiefactoren en een dienovereenkomstige verruiming van de
arbitragemogelijkheden ceteris paribus tot een verkleining van het intemationale
rente-ecart «i-i*) - 0). Zolang wisselkoersverwachtingen (~se) en valutarisico's
(VAR) een rol spelen kan financiele integratie, bij toenemende onzekerheid, echter
ook gepaard gaan met een vergroting van het nominale rente-ecart. Omgekeerd hoeft
een verkleining van de renteverschillen niet altijd te duiden op financiele integratie".
Het onderzoek naar financiele integratie wordt dus gehinderd door een toerekenings-
probleem zolang de factoren in het rechterlid van vergelijking (1) het ecart gelijktij-
dig en in verschillende richtingen kunnen beinvloeden. Dit identificatieprobleem
speelt des te sterker, omdat noch de wisselkoersverwachting noch de twee risicopre-
mies rechtstreeks waameembaar zijn. Dit betekent dat de prijsbenadering in zijn
concrete uitwerking voor empirisch onderzoek naar financiele integratie berust op
additionele veronderstellingen ten aanzien van de verwachte wisselkoersmutatie, het
valutarisico en het politieke risico. Vergelijking (1) is dus zonder nadere aanpas-
singen voor de wisselkoersfactoren en het politieke risico, niet geschikt als basis-
hypothese voor het empirische onderzoek naar financiele integratie.

2.3 Financiele integratie en rente-arbitrage

In de empirische uitwerking van de financiele integratiehypothese kan het iden-
tificatieprobleem al voor een groot deel verholpen worden door het nominale rente-
ecart te corrigeren voor de wisselkoersfactoren. Dit kan in principe op twee
manieren. De eerste mogelijkheid is de veronderstelling dat de beleggers het valuta-
risico afdekken op de valutaterrnijnmarkt (§2.3.1 - §2.3.3). De portefeuillehouder
wordt in feite een rente-arbitrageant. Een altematief is een analyse van de rente-

7. In deze definitie kan wisselkoersonzekerheid dus bij perfecte financiele integratie blijven be-
staan. De onzekerheid omtrent de wisselkoersverwachtingen leidt tot imperfecte substitutie tussen
binnen- en buitenlandse titels, maar de valutadenominatie is hierdoor nog geen segmentatiefactor; ze
vonnt immers geen objectieve (maar wei een subjectieve) belemrnering voor internationaal kapitaal-
verkeer. Adler & Dumas (1983, p. 964) volgen eenzelfde lijn: "The randomness of exchange rates
is not to be conceived as a source of segmentation since by proper hedging, repatriated payoffs may
be independent of exchange rates."
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verschillen tussen binnenlandse en buitenlandse schuldtitels die in dezelfde valuta-
eenheid luiden (§2.4). Op dit punt lijkt een nadere toelichting op de verschillende
mogelijkheden voor rente-arbitrage tussen binnenlandse en buitenlandse financiele
markten op haar plaats.

2.3.1 De valutatermijnmarkt en gedekte rentepariteit

Op de valutamarkten zijn twee typen transacties mogelijk met uiteenlopende leve-
ringscondities. Op de contante markt vindt de levering (of ontvangst) van de vreem-
de valuta direct plaats op het moment van de transactie. Op de valutatennijnmarkt
komen transacties tot stand waarbij de levering van de valuta pas in de toekomst zal
geschieden tegen een in het heden overeengekomen prijs, de zg. termijnkoers.

Een belegger kan het valutarisico op een buitenlandse belegging volledig afdekken
op de valutatermijnmarkt. Op het moment dat hij besluit om in buitenlandse activa te
beleggen kan hij namelijk een termijncontract afsluiten waarin hij de eindwaarde van
zijn belegging in vreemde valuta verkoopt tegen de termijnkoers. Het rendement
bestaat dan uit de buitenlandse rentevoet en het termijnagio, d.i. het procentuele
verschil tussen de termijnkoers en de contante koers". Beide componenten zijn a
priori gegeven. Derhalve is het rendement op zijn buitenlandse belegging niet langer
omgeven door onzekerheden over de mutatie in de contante koers (Llse). Op een
belegging zonder een valutarisico zal hij ook geen risicopremie (l,O(p, VAR) = 0)
verlangen. In termen van vergelijking (1) kunnen de segmentatiefactoren empirisch
worden benaderd door het nominale rente-ecart te corrigeren voor het termijnagio op
de vreemde valuta. De valutaterrnijnmarkt biedt aldus een eerste oplossing voor het
identificatieprobleem. De integratiehypothese kan nu irnmers geformuleerd worden in
termen van een empirisch waarneembare grootheid: als er sprake is van gedekte
rentepariteit, dat wil zeggen als er geen verschil is tussen het buitenlandse rendement
(d.i. de buitenlandse rente plus het termijnagio) en de binnenlandse rente, spelen de
segmentatiefactoren blijkbaar geen rol. Afwijkingen van gedekte rentepariteit, ook
wel aangeduid als intrinsieke deviaties, wijzen daarentegen op een beperkte inte-
gratiegraad.

Twee visies op de valutatennijnmarkt
Er bestaan twee visies ten aanzien van de prijsvorrning op de valutatermijnmarkt. De
ene, de zg. moderne theorie van de termijnkoers, vindt de meeste aanhang in de
wetenschappelijke literatuur en zal daarom de 'Acadernische' visie worden genoemd.
De ander neemt de praktijk van de valutaterrnijnhandel als centraal uitgangspunt.

8. Er wordt gesproken van een tennijnagio (of termijnpremie, opgeld) voor de vreernde valuta als
de tennijnkoers boven de contante koers ligt en van een (termijn-) disagio als de koers voor levering
op tennijn lager ligt dan de koers voor directe levering.
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Deze minder bekende zienswijze wordt de Cambistische visie genoemd".
In het kader van het integratie-onderzoek is de controverse tussen de Academici en

de Cambisten van belang. Om te beginnen interpreteren zij afwijkingen van gedekte
rentepariteit anders. Daamaast verschillen zij van inzicht over de vraag in hoeverre
het valutarisico en het politieke risico van elkaar kunnen worden gescheiden en
welke marktpartij het politieke risico nu uiteindelijk draagt. Zij komen tot uiteen-
lopende aanbevelingen als het erom gaat (netto) kapitaalstromen te reguleren in tijden
van speculatie tegen een bepaalde valuta. Een bespreking van beide visies is met
andere woorden belangrijk omdat hierin de beperkingen aan het licht komen, die de
gedekte rentepariteit als centrale hypothese voor perfecte financiele integratie
heeft'",

2.3.2 De Academische visie

De moderne theorie probeert de prijsvorroing op de valutatermijnmarkt te verklaren
in een twee landenmodel met een binnenlandse en een buitenlandse schuldtitel die elk
in een andere valuta luiden". In de eenvoudigste vorm heeft het model een partieel
karakter: de deterrninatie van de terrnijnkoers staat voorop. De huidige contante
koers, de verwachte toekomstige koers, de binnenlandse en de buitenlandse rente zijn
exogeen. Er bestaat op de binnen- en buitenlandse geldmarkt een rentetarief waar-
tegen de participanten kunnen lenen en beleggen. De economise he agenten hebben
dus een vrije toegang tot de geldmarkt in binnen- en buitenland, tot de contante
valutamarkt en tot de valutatermijnmarkt".

De marktparticipanien
Het vertrekpunt van de analyse is een typologie van de participanten op de valuta-
termijnmarkt. Er bestaan twee prototypen: de terrnijnspeculant en de rente-arbi-
trageant. AIle andere potentiele marktparticipanten, zoals Ide banken, de importeurs
en de exporteurs van goederen en diensten, zijn athankelijk van de vraag of ze een

9. Naar het Franse 'un cambiste' of 'un banquier cambiste' voor een valutamakelaar resp. valuta-
arbitrageant. De Cambistische visie vindt haar origine nameJijk bij de Pranse econornisten P. Coul-
bois & P. Prissert (1974).

10. Voor een uitgebreide analyse van de controverse tussen de Academen en de Cambisten wordt
verwezen naar her werk van G.P.L. van Roij (1979, 1981, 1988). Hier wordt de discussie zo veel
mogeJijk toegespitst op haar betekenis voor het integratie-onderzoek.

11. Tsiang (1959) wordt veelal geciteerd als de grondlegger van de acadernische visie. De theorie
is modern in die zin dat ze een uitbreiding vorrnt op Keynes' analyse (1923, p. 122-132), waarin de
terrnijnkoers primair bepaald wordt door rente-arbitrage. Zeals verderop zal blijken speelt in de
moderne theorie het beperkte aanbod van arbitragefondsen en de valutaspeculatie (hoewel ook al
genoemd door Keynes) een meer expliciete rol. De moderne theorie is terug te vinden in vele
publikaties, waaronder intemationaal econornische handboeken. Geraadpleegd zijn bier Grubel
(1966), Argy & Hodjera (1973, p. 36-41), Argy (1981, p. 211-226) en de Roos (1984).

12. De uitbreidingen op dit model zijn inrniddels talrijk. Zie Kohlhagen (1978, p. 5-9) en Levich
(1985, p. 1026-1028) voor beknopte overzichten van ontwikkelingen in de theorie en de empirie.
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valutarisico nemen, tot (een combinatie van) deze twee prototypen te herleiden \3.

Een speculant neemt doelbewust een valutarisico om op basis van zijn verwachting
een wisselkoerswinst te behalen. Het bijzondere van een termijnspeculant is dat bij
een positie inneemt op de valutatermijnmarkt met de bedoeling na afloop van de
termijn, een tegengestelde transactie op de contante markt uit te voeren. Als hij
bijvoorbeeld verwacht dat de toekomstige contante koers (S") hoger zal zijn dan de
termijnkoers (F), oefent hij nu al vraag uit naar vreemde valuta op de termijnmarkt
om deze, bij levering in de toekomst, direct te verkopen op de contante markt. Hij
loopt dus een risico over de open valutapositie op de termijnmarkt, maar als zijn
verwachting uitkomt (S+I=se) zal hij te zijner tijd een koerswinst S+I-F>O) reali-
seren. Andersom als de termijnkoers boven de door hem verwachte contante koers
ligt zal hij vreemde valuta aanbieden in de terrnijnmarkt. Het vraagoverschot van
termijnspeculanten (V) kan dan geschreven worden als een functie van het verwachte
speculatierendement (R:). In verband met hun risico-afkeer is de vraag op de ter-
mijnmarkt door de speculanten minder dan perfect elastisch 14.

met 0< avIV <00; av <0
aR'/Re aFs s

(2)

De rente-arbitrageant lijkt het meest op de portefeuillehouder uit het voorgaande; bij
probeert winst te behalen uit internationale renteverscbillen en sluit het valutarisico
volledig af op de termijnmarkt. Aan het begin van elke periode zal hij op basis van
de rentevoeten (i, i'), de contante koers (S) en de termijnkoers (F) zijn strategie
bepalen. Zodra het buitenlandse rendement, dat is opgebouwd uit de rente en het
termijnagio, hoger is, zal hij overgaan tot kapitaalexport: hij sluit in het binnenland
een lening af, zet het kredietbedrag om in vreemde valuta en belegt vervolgens in het
buitenland. Bij een intrinsieke deviatie (ID) ten gunste van een belegging in het
buitenland oefenen de arbitrageanten dus vraag uit naar vreemde valuta op de con-
tante markt en bieden zij op de termijnmarkt vreemde valuta aan. In deze situatie
geldt:

F '(1+i*»(l+i)
S

if is ID F l+i* 1 F-S.*. 0o a = - '-- - Z -- +l -l >
S l+i S

(3)

Omgekeerd, als het binnenlandse rendement hoger is zal bij in het buitenland lenen

13. Toevoeging van importeurs en exporteurs van goederen en diensten leidt niet tot fundamenteel
andere inzichten; de speculatie- en de arbitragecurven lopen aileen vlakker na de introductie van de
handelaren. Zie bijvoorbeeld Spraos (1959, p. 2-6), Argy (1981, p. 216-218) en de Roos (1984, p.
245-247).

14. Verondersteld is hier dat een speculant geen verrnogensbehoefte heeft op het moment dat hij
het termijncontract afsluit. In werkelijkheid za) hij bij de tegenpartij (meestal een bank) een zeker-
heidsstelling (de zg. 'margin requirement') moeten storten aIs bewijs dat hij straks aan de ter-
rnijnverplichting kan voldoen. Zie bijv. de Roos (1978, p. 61-62).
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en in het binnenland beleggen. Onder deze omstandigheden zal hij vreemde valuta
kopen op de termijnmarkt. Het aanbodoverschot van vreemde valuta op de ter-
mijnmarkt door de rente-arbitrageanten (A) is dus een positieve functie van de intrin-
sieke deviatie (ID); een arbitragewinst duidt op een afwijking van gede/cte rente-
pariteit:

A = a(/D) = a( F. 1 + i' - 1)
S 1-i

met 0< aAIA < 00· aA >0
aIDIID 'aF

(4)

Het aanbod van arbitragefondsen op de termijnmarkt is in de Academische visie
minder dan perfect elastisch". Daarvoor bestaan verschillende verklaringen, waar-
onder de beperkte leencapaciteit van de arbitrageanten op de geldmarkten". Van
meer fundamentele aard is de rol van het politieke risico. In de Academische visie
loopt de rente-arbitrageant het politieke risico'', Gedurende de beleggingsperiode
kan hij verrast worden door de invoering van kapitaalrestricties die de repatriering
van de belegde middelen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken". Risico-afkerig
als de arbitrageanten zijn, zullen zij alleen een positie op de termijnmarkt innemen
als ze gecompenseerd worden door een risicopremie. Het verschil in politiek risico
op een binnenlandse en een buitenlandse belegging veroorzaakt aldus een afwijking

15. Zie bijv. Tsiang (1959, p. 81):" ... arbitragers will generally, after a certain point, become
increasingly reluctant to transfer their spot liquid resources from the domestic center to any par-
ticular foreign center, ( . .) To induce it to make further arbitrage operations in the same direction,
(. .. ), the margin of profit represented by the gap between interest parity and the current forward
premium (or discount) would have to increase. "

16. Zie Officer & Willett (1970) voor een opsomming van de mogelijke detenninanten; enigszins
buiten de hier gemaakte veronderstelIingen tredend, kunnen transactiekosten ook leiden tot een
opdroging van de arbitragestromen alvorens gedekte rentepariteit wordt bereikt.

17. Officer & Willett (1970,p. 251): "Another commonly presented reason for an upward-sloping
arbitrage schedule is (.) caused particularly by the possibility of governments freezing foreign
balances." Of Argy & Hodjera (1973, p. 37): "Risk of interference in the freedom of short term
capital movements is a major factor that influences arbitrageurs '.... demand and supply of forward
exchange." Of nog fraaier verwoordt door Aliber (1973, p. 1458):"The risk that speculators avoid
and arbitragers encounter is that of exchange controls. These controls (. . .) limit the ability of
arbitragers to take advantage of a spread between the interest agio and the exchange agio. Even
without these controls, their willingness to take advantage of this spread may be constrained by the
concern that the monetary authority may apply these controls."

18. 1n de Academische literatuur wordt het politieke risico veelal enkel geassocieerd met beleggin-
gen in het buitenland; m.a.w. in een land waar de arbitrageant geen ingezetene is. Het risico bestaat
dan hieruit dat bijvoorbeeld de Amerikaanse autoriteiten (directe of indirecte) restricties opleggen
aan de financiele activa van niet-ingezetenen, waardoor onder andere een Nederlandse arbitrageant
hinder ondervindt bij de repatriering van zijn dollarbelegging in de Verenigde Staten. Ais een
intrirIsieke deviatie een beloning is voor het politieke risico op een dollarbelegging, dan is het
onduidelijk hoe de Academici omgaan met arbitrage door Amerikaanse ingezetenen. Gegeven de
intrinsieke deviatie hebben de Amerikaanse arbitrageanten 66k een prikkel guldens te lenen bij een
Nederlandse bank en deze te beleggen in dollardeposito's bij Amerikaanse banken. Wie draagt nu
het relatief grotere politieke risico over de Amerikaanse belegging? De Nederlandse bank, die de
Amerikaan krediet heeft gegeven of de Amerikaanse rente-arbitrageant?



Evenwicht op de valutatermijnmarkt
De evenwichtskoers vloeit voort uit de confrontatie van de vraag naar en het aanbod
van termijnvaluta's. Figuur 1 geeft een grafische illustratie van de valuta-
termijomarkt. De aanbodoverschotcurve van de arbitrageanten (AA) snijdt de ver-
ticale as altijd in het punt waar sprake is van gedekte rentepariteit; in dit punt (waar
F =F0) vindt er geen rente-arbitrage plaats. Volgens de Academici kan immers alleen
een intrinsieke deviatie de arbitrageanten mobiliseren voor een termijntransactie. De
vraagoverschotcurve van de speculanten (SS) snijdt de verticale as altijd in het punt
waar de verwachte contante koers gelijk is aan de termijnkoers. Onder deze omstan-
digheden wordt speculatie niet beloond en de speculanten zullen geen positie innemen
op de termijomarkt.

In de figuur is verondersteld dat de
verwachte contante koers (S') hoger is
dan de termijnkoers waarbij sprake is
van gedekte rentepariteit (F0). Dit bete-
kent dat de speculanten op de ter-
mijomarkt thans een vraag uitoefenen
naar vreemde valuta. De termijnkoers
stijgt dientengevolge lit boven het
niveau van rentepariteit. Hierdoor wor-
den de arbitrageanten ceteris paribus
geprikkeld om in het binnenland te
Ienen, vreemde valuta te kopen op de
contante markt, deze in het buitenland
te beleggen en tenslotte de vreemde
valuta-opbrengst op de termijnmarkt te
verkopen. In het evenwicht (E) ligt de
termijnkoers (FE) ruim beneden de
verwachte contante koers en iets boven
de pariteitskoers (F0). Beide partijen op
de termijomarkt realiseren een winst die
in de Academische visie geinterpreteerd
wordt als een risicopremie: de premie
voor het valutarisico van de valutaspe-
culanten (se_FE) en de premie voor het
politieke risico van de rente-arbitragean-
ten (FE-Fo).

Deze laatste opdeling van risicopre-
mies is essentieel in de Academische visie: zij veronderstelt namelijk dat het poli-
tieke risico en het valutarisico op een buitenlandse belegging door een termijntrans-
actie van elkaar kunnen worden gescheiden. De economische functie van de ter-
mijnmarkt ligt juist hierin dat ze beide risicofactoren kan scheiden. De speculanten
kunnen zich op deze wijze volledig toeleggen op de beoordeling van valutarisico's,

van gedekte rentepariteit.
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terwijl de arbitrageanten zich concentreren op de inschatting van politieke risico' s19.

De bestaansreden van de valutatermijnmarkt
De stelling kan worden verdedigd dat er geen termijnmarkt zal bestaan als de specu-
lanten het politieke risico door middel van een termijncontract niet kunnen over-
dragen aan de rente-arbitrageanten. Een speculant heeft namelijk een alternatief voor
termijnspeculatie in de vonn van contante speculatie. Als hij via de contante markt
speculeert, gedraagt hij zich hetzelfde als de rente-arbitrageant met dien verstande
dat hij het valutarisico op een belegging in vreemde valuta niet afdekt. Hij neemt met
andere woorden een ongedekte positie in op basis van de binnenlandse rente, de
buitenlandse rente, de huidige contante koers en de verwachte eontante koers. Hij
loopt dus zowel een valutarisieo als een politiek risieo over zijn buitenlandse aetief.

Zou hij echter bij termijnspeculatie niet alleen het valutarisieo maar ook het pol i-
tieke risico dragen dan is hij indifferent ten aanzien van beide speculatievonnen; hij
zal op elk moment het verwachte rendement van beide strategieen tegen elkaar af-
wegen en voor eontante speculatie kiezen wanneer:

s: l+i* s=:«
-'---1 >
S hi F

F l+i*ofwel als - '-- > 1
S l+i

(5)

Bij een intrinsieke deviatie hebben de speculanten dus een voorkeur voor contante
speculatie; onder deze omstandigheden zullen zij niet op de termijnmarkt fungeren
als tegenpartij voor de rente-arbitrageanten, Als er geen intrinsieke deviatie bestaat
zijn de speculanten wel bereid om contante speculatie te vervangen door ter-
mijnspeculatie. Echter in het geval van gedekte rentepariteit zullen de rente-arbitra-
geanten niet op de termijnmarkt opereren". De onvermijdelijke conclusie luidt dan
ook dat er geen transacties tot stand zullen komen op de termijnmarkt: de twee
marktpartijen zullen elkaar niet ontmoeten als een termijntransaetie het politieke
risico niet kan scheiden van het valutarisico".

19. "Forward exchange transactions enable investors to specialize in carrying different risks. Thus,
speculators specialize in carrying exchange risk, and arbitragers specialize in carrying political
risk. (.. .) Speculators avoid political risk on forward contracts; in effect they pay a higher price for
foreign exchange in the forward market than in the spot market to reduce their vulnerability to
political risk. (. .. ) Thus some investors can concentrate in carrying the exchange risk as long as
there are forward contracts. " - Aliber (1973, p. 1457-1458). Zie ook Van Roij (1979, p. 472 en
1981, p. 19).

20. Zonder een intrinsieke deviatie zijn voJgens de Acadernische visie de rente-arbitrageanten niet
actief op de terrnijrunarkt. Zie bijv. Argy & Hodjera (1973, p. 37): "... the difference between the
forward premium and the interest diffential is the key variable defining the motive for activity by the
arbitrageurs. "

21. Op basis van een uitgebreidere exercitie concludeert Van Roij (1981, p. 10): "In de geschetste
situatie is de termijnmarkt voortdurend ofwel voor arbitrageanten ofwel voor speculanten onaantrek-
kelijk. Men kan derhalve ook stellen dat een termijnmarkt niet bestaat vanwege het ontbreken van
marktpartijen." Zie ook Van Roij (1988, p. 121-123).
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Deze conclusie klinkt controversieel, temeer daar in werkelijkheid een Ievendige
termijnhandel in valuta's bestaat. De Academen verwerpen de conclusie dan ook: zij
menen namelijk dat het politieke risico en het valutarisico wel deelbaar zijn. Zoals
verderop zal blijken, zijn de risico-aspecten in de Cambistische traditie niet deelbaar.
Uiteraard nemen de Cambisten ook waar dat er in werkelijkheid termijntransacties
plaatsvinden, maar zij wijzen erop dat de termijnmarkt niet in de economische zin
zelfstandig is: de koersvorming is voUedig afhankelijk van de ontwikkelingen zowel
op de twee onderscheiden geldmarkten als op de contante valutamarkt.

Introductie van kapitaalrestricties
In het voorgaande is geabstraheerd van enige regulering van het internationale kapi-
taalverkeer. In het kader van het integratie-onderzoek is het wenselijk om het effect
van kapitaalrestricties op de rente-arbitrage te achterhalen. In figuur 2 wordt nage-
gaan hoe kapitaalrestricties uitwerken in de Academische visie.

In de uitgangssituatie (zonder restric-
ties) is er evenwicht (E) op de ter-
mijnmarkt bij een handelsvolume QE en
de termijnkoers FE' Stel nu dat de
termijnspeculanten hun verwachtingen
op basis van nieuws herzien; als ze
verwachten dat de devaluatie van de
binnenlandse geldeenheid hoger zal
uitvallen (S" > se), heeft dit geen di-
recte gevolgen voor de contante koers.
De termijnspeculanten zijn in de Acade-
mische visie aan het begin van elke
periode immers nog niet actief op de
contante markt. In plaats daarvan brei-
den zij hun speculatieve positie op de
termijnmarkt uit: zij zullen meer vreem-
de valuta kopen om deze aan het eind
van de periode op de contante markt te
verkopen. Door de verschuiving van de
vraagoverschotcurve van de speculanten
(SS ~ S'S') stijgt de termijnkoers. De
arbitrageanten op hun beurt zullen
reageren op de stijging van de intrin-
sieke deviatie; ze willen meer in het Figuur 2: De valutatermijnmarkt en
buitenland beleggen, oefenen daartoe kapitaalrestricties
een grotere vraag uit naar vreemde
valuta in de contante markt en bieden in
de termijnmarkt meer vreemde valuta aan. In het nieuwe evenwicht (EI) zijn zowel
de termijnkoers (FI) als het handelsvolume (QI) gestegen.

De rente-arbitrageanten vergroten dus de kapitaalexport. Zij zijn in de Acade-
mische visie de spelers op de markt die de speculatieve aanval van de termijnmarkt
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overbrengen naar de contante markt. Door de extra vraag naar vreemde valuta van
de arbitrageanten zal de contante koers ceteris paribus stijgen. Ais de monetaire
autoriteit echter een devaluatie van de valuta op de contante markt wil voorkomen,
omdat het land bijvoorbeeld participeert in een vast wisselkoerssysteem, dan staan
haar diverse instrumenten ter beschikking. Inde eerste plaats kan ze intervenieren op
de contante markt; ze voldoet aan de extra vraag van de arbitrageanten tegen de
vaste koers. De officiele deviezenreserves moeten dan weI toereikend zijn22•23• In
de tweede plaats kan de centrale bank de binnenlandse rente verhogen door de geld-
markt te verkrappen. Voor de rente-arbitrageanten wordt de kapitaalexport dan direct
minder aantrekkelijk; het binnenlands krediet wordt duurder en de intrinsieke de-
viatie neemt af", Ais de centrale bank het binnenlandse tarief niet kan of niet wil
verhogen rest haar als derde instrument de invoering van restricties ten aanzien van
de kapitaalexport. De restrictie kan diverse vormen aannemen; voor de Academici is
evenwel essentieel dat de maatregel internationale rente-arbitrage beperkr". De
controles zijn pas effectief als ze direct de omvang van het uitgaande ar-
bitrageverkeer beperken of indirect, via een stijging van de kosten voor kapitaaltrans-
fers, de rente-arbitrage minder aantrekkelijk maken. In het laatste geval zal de ar-
bitrageant pas overgaan tot kapitaalexport als de intrinsieke deviatie voldoende is
gestegen om de kostenverbogende kapitaalcontroles te compenseren; in figuur 2
verspringt de aanbodoverscbotcurve alleen in het gebied waar de arbitrageanten een
prikkel hadden tot kapitaalexport (AA ~ AA'). In het definitieve evenwicbt (~ is
de termijnkoers (F2) onder invloed van de kapitaalrestrictie fors gestegen ten opzichte
van het evenwicht zonder restricties (El)' Het handelsvolume is evenwel terug op het
oude niveau (QE) omdat rente-arbitrage en speculatie minder aantrekkelijk zijn ge-

22. Spraos (1959, p. 7-9) stelt in dit verband:"oogold and dollars are lost not through speculation
but through arbitrage. (oo) a speculative attack is not a sufficient condition for a loss of dollars.
Such a loss will occur only if the speculative attack is allowed to depress the forward rate and thus
create an adverse arbitrage margin which will shift the burden of the attack on the spot market. In
fact, it can be fairly said that arbitrage, not speculation, is the source of drain on the reserves. "

23. De monetaire autoriteiten zouden als alternatief voor de valuta-interventie op de contante
markt kunnen kiezen voor een interventie op de valutatermijnmarkt. Om een devaluatie op de
contante markt te voorkomen, moeten de autoriteiten de vraag naar vreemde valuta van de rente-
arbitrageanten in de contante markt terugdringen. Gegeven het rente-ecart met het buitenland kan de
valutatermijnpolitiek in de academische visie succesvol zijn, wanneer de autoriteiten het termijnagio
weten te reduceren. De interventie in de termijnmarkt komt dan neer op een extra aanbod van
vreemde valuta op termijn, zodat de termijnkoers daalt. In figuur 2 betekent dit een verschuiving
van de AA-curve naar rechts. De curve omvat dan niet alleen het aanbod van arbitrageanten maar
ook het aanbod van de autoriteiten. Het gevolg van de interventie op de termijrunarkt is inderdaad
een terugdringen van rente-arbitrage, maar tegelijkertijd een stimulering van termijnspeculatie. Zoals
verderop zal bLijken is dit in de Cambistische visie een duur en ineffectief beleidsrecept.

24. In figuur 2 zou de aanbodoverschotcurve van de arbitrageanten bij een verhoging van de
binnenlandse rente naar links schuiven. De centrale bank is alleen in staat om de binnenlandse rente
te verhogen als er sprake is van een geldmarkttekort, waarin zij als enige emittent van binnenlands
basis geld in principe kan voorzien tegen elk tarief dat ze wenst.

25. Uiteraard kan de centrale bank ook proberen de speculanten te verhinderen een ruimere positie
in te nemen op de termijnmarkt. Een belangrijke conclusie van de Acadernische visie is echter dat
gedekte rente-arbitrage leidt tot netto-kapitaalexporten; vandaar dat dit punt eruit is gelicht.
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worden. Met deze reductie neemt ook de vraag van de arbitrageanten naar vreemde
valuta op de contante markt af. De autoriteiten zijn erin geslaagd de speculatieve
druk op hun valuta te weerstaan door internationale (gedekte) rente-arbitrage te
belemmeren.

2.3.3 De Cambistische visie

Volgens de Cambisten heeft de regulering van het arbitrageverkeer in tijden van
sterke speculatie geen enkele zin. Inde eerste plaats zal intemationale rente-arbitrage
tussen twee geldmarkten waarop vergelijkbare financiele activa verhandeld worden,
nauwelijks voorkomen om de eenvoudige reden dat arbitrage voor banken en voor
niet-banken een verliesgevende activiteit is. Bij afwezigheid van transactiekosten en
kapitaalrestricties zal namelijk altijd gedekte rentepariteit gelden. Mocht arbitrage
toch voorkomen dan nog is het niet zinvol om deze transacties te reguleren. Immers
gedekte rente-arbitrage brengt in de Cambistische visie namelijk geen netto-kapitaal-
stromen op gang. Daardoor heeft intemationale rente-arbitrage geen enkele invloed
op de contante wisselkoers, de binnenlandse rente en de buitenlandse rente.

De Cambistische visie" komt tot deze tegendraadse conclusies door een nauw-
gezette analyse van het gedrag van banken op de valutatermijnmarkt. Het gaat haar
in het bijzonder om het gedragspatroon van banken die als gespecialiseerde financiele
intermediairs hun klanten faciliteiten bieden om valutatermijnorders te plaatsen. Het
uitgangspunt van de analyse is het principe dat de banken geen valutarisico nemen.

De valutatermijnhandel verloopt in de Cambistische visie volledig via het bankwe-
zen". Wanneer een particulier op termijn vreemde valuta aan een bank verkoopt
wordt de bank geconfronteerd met een valutarisico: in de toekomst zal zij namelijk
vreemde valuta ontvangen en binnenlandse valuta moeten leveren. Omgekeerd is er
ook sprake van een valutarisico; bij een kooporder van de particulier zal de bank op
termijn vreemde valuta moeten leveren. Aangezien de bank geen valutarisico wil
(mag) lopen, zal zij een aantal handelingen moeten verrichten om het risico af te
dekken. Als een client op termijn vreemde valuta koopt gaat de bank eerst na of ze
aan de toekomstige leveringsverplichting van vreemde valuta kan voldoen uit tegen-
gestelde termijntransacties met andere relaties. Wanneer de bank per saldo geen
compenserende orders in haar boeken heeft staan en deze op heel korte termijn ook
niet verwacht binnen te halen, blijft ze met een open positie zitten. De bank kan
echter het valutarisico van haar bankrelaties niet zomaar ovememen. Daarom wendt
de bank zich direct tot de contante markt en koopt daar de op termijn te leveren

26. Coulbois & Prissert (1974), van Roij (1979, 1981) en de verschillende bijdragen in de bundel
onder redactie van Coulbois (1972) zetten de Cambistische theorie uiteen.

27. In theorie kunnen de niet-bancaire marktpartijen onderling tot transacties komen, maar in de
praktijk zullen de kosten van het zoekproces naar een tegenpartij met precies dezelfde wensen qua
omvang en qua tijdstip van de transactie vrij hoog uitvallen. De banken zijn daarentegen gespeciali-
seerd in de afhandeling van dergelijke transacties, waardoor het goedkoper zal zijn de terrnijnorders
hier te plaatsen. Zie Prevoo (1979, p. 169).



84

vreemde valuta".
Met de transactie op de contante markt dekt de bank haar valutarisico weliswaar af,

maar ze krijgt er weI een kasvoorraadprobleem voor terug: voor de duur van het
tennijncontract heeft de bank een overschot aan vreemde valuta en een tekort aan
eigen valuta. De tijdeIijke valuta-'mismatch' wordt weggenomen door een deposito
aan te trekken op de binnenlandse geidmarkt en door het overschot aan vreemde
valuta uit te zetten op de buitenlandse geldmarkt".

De particuliere termijnorder induceert een reactie van het bankwezen waardoor drie
nieuwe transacties ontstaan, en weI een op de contante markt, een op de binnen-
Iandse geldmarkt en een op de buitenlandse geldmarkt. De bank verplaatst de ter-
mijntransactie dus eerst naar de contante markt en wacht vervolgens het beste mo-
ment af om de kasregulerende depositotransacties uit te voeren". De vier trans-
acties tesamen worden in de Academische visie geinterpreteerd ais gedekte rente-
arbitrage door het bankwezen. Volgens de Cambisten is de reeks transacties het
Iogische uitvloeisel van de termijnfaciliteiten die de banken hun relaties aan-
bieden". Van actieve rente-arbitrage door de banken is hier geenszins sprake".
De bank treedt zuiver en aIleen op ais dienstverlenende instantie die bepaaide han-

28. Zie bijvoorbeeld Breen & Molenkarnp (1991, p. 89): "Wanneer een client een valuta outright
op een termijn van drie maanden van de bank koopt, zal de bank het koersrisico niet willen over-
nemen. De gevraagde valuta wordt direct contant gekocht.". Llewellyn (1980, p. 56) stelt in dit
verb and: "This does not imply that banks do not speculate in the forward market, but simply that
when they do, it is on the basis of their own explicit view (... J. A bank will not be forced into a
speculative position by virtue of its customers' transactions. "

29. Aangezien de depositotransacties plaatsvinden op initiatief van de bank zal ze op beide geld-
markten handelen tegen het relatief ongunstige tarief (i.e. de biedrente voor het deposito in vreemde
valuta en de laatrente voor het deposito in de eigen valuta). Ais de bank de leen- en de uit-
leenoperatie combineert met een tegenpartij (bijv. een bank met een tegengestelde positie) wordt
gesproken van een 'swap'. Dit heeft voordelen. De transactiekosten zijn lager en een swap is een
zg. 'off balance sheet'-produkt. Desondanks kan een bank soms een voorkeur hebben voor kas-
regulatie in de depositosfeer. Lindeboom (1984, p. 94-95) schetst zo'n situatie aan de hand van een
officiele beperking op het netto buitenlands actief van de banken.

30. De bank dekt het valutarisico direct af in de contante markt, maar zal de kasregulerende
depositotransacties (swap) even uitstellen als ze verwacht dat de binnenlandse rente op korte termijn
zal dalen en de buitenlandse rente zal stijgen. De bank speculeert dus niet op de valutamarkten,
maar ze doet wei aan rentespeculatie op de depositomarkten: "When a customer contracts an
outright forward deal, say to buy forward dollars from the bank, the bank's forward dealer will then
automatically (. .) cover that by buying spot dollars from the bank's spot desk. (.) any outright
forward position in the bank is immediately transformed into a swap position, i.e. selling dollars
forward and buying spot or vice versa. The forward dealer then has to make a decision, to let that
swap stand or to close it out by a reverse swap (.J That will depend on the forward trader's view of
future interest differentials. "- Goodhart (1988, p. 455-456).

31. Zie bijvoorbeeld Prissert (1972, p. 113):"Les 'arbritrages=des intermediaires (.. ) ne sont que
le reflet des ordres a terme excedentaires de la clientele ... "

32. Zie Prissert (1972, p. 194): "Les operations d' « arbitrage» que la theorie academique
designe comme l'element unique d'ajustement du marche sont en realite de pseudo-arbitrages, en ce
sens que les operations de couverture et de financement par les banques des ordres excedentaires a
terme sont la consequence automatique desdits ordres, et que les banques ne peuvent s' y soustraire.
It ne s 'agit done pas d'operations « autonomes "."
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delingen uitvoert op initiatief en in plaats van haar relatie, omdat de bank als gespe-
cialiseerd intermediair, deze handelingen tegen relatief lage kosten kan verrichten.
Zou het bankwezen deze faciliteit niet bieden, dan kan de client op termijn alleen
over vreemde valuta beschikken door de drie aanvullende transacties, die de bank in
her voorgaande verricht, zelf uit te voeren. Zodoende bestaat er voor de Cambisten
geen verschil tussen enerzijds een koop (verkoop) van vreemde valuta op de ter-
mijnmarkt en anderzijds een koop (verkoop) van vreemde valuta op de contante
markt aangevuld met twee geldmarkttransacties.

Het dienstverlenende karakter van de termijnfaciliteiten komt volgens de Cambisten
ook tot uitdrukking in de termijnkoers. Zodra een client de bank benadert met een
termijnorder zal de bank namelijk een termijnkoers in rekening brengen op basis van
de vervolgtransacties die de order met zich meebrengt. Het termijnagio «F-S)/S)
waartegen de bank bereid is om vreemde valuta te verkopen is gelijk aan het verschil
tussen de rente waartegen de bank een kastekort in eigen valuta kan aanvullen (i) en
de rente waartegen de bank de contant aangekochte, vreemde valuta weer kan beleg-
gen (n33

• Gegeven de contante koers, geeft de bank dus precies die termijnkoers af
waarbij gedekte rentepariteit geldt".

Een valutatermijnmarkt?
In de Academische visie heeft de valutaterrnijnmarkt een eigen economische functie.
Vraag en aanbod zijn autonoom in die zin dat de marktpartijen onatbankelijk van
elkaar handelen op basis van uiteenlopende motieven. Er komt een termijnkoers tot
stand waartegen rente-arbitrageanten en termijnspeculanten bereid zijn om het poli-
tieke risico en het valutaire risico onderling te verdelen. In het evenwicht is het
handelsvolume op de terrnijnmarkt alleen positief bij een intrinsieke deviatie, dus bij
een afwijking van gedekte rentepariteit.

De Cambisten daarentegen constateren op grond van het gedragspatroon van de
banken dat elke terrnijntransactie automatisch wordt omgezet in de combinatie van
een transactie op de contante valutamarkt en twee transacties op de betreffende geld-
markten. De consequentie van deze zienswijze is dan onvermijdelijk dat de valutater-

33. De tennijnkoers wordt zelden apart genoteerd; in plaats daarvan geven de banken het agio af.
In de handboeken voor de valutahandel kan men de formule vinden voor de berekening van het
tennijnagio of de prijs van een valutaswap. De formule komt neer op gedekte rentepariteit. Zie
bijvoorbeeld Breen & Molenkarnp (1991, p. 93). Volgens Coninx (1986, p. 45-46) zijn de formules
meestal overbodig: "Most of the time the market-maker does not have to worry about how to
establish a forward margin, market forces will do so for him. All he will have to do is to interpret
the money markets and quote around, inside or close to the open market rates."

34. In de tekst is tot nu toe verondersteld dat er maar een binnenlands rentetarief en een buiten-
lands rentetarief bestaat waartegen banken en niet-banken kunnen opereren. In werkelijkheid zullen
er verschillen zijn. De stelling van de Cambisten dat er altijd gedekte rentepariteit bestaat is geba-
seerd op de rentetarieven die voor de bemiddelende bank gelden. Volgens Coulbois & Prissert
(1974, p. 290): ". .forward rates are always at the level dictated by the interest rate differential
which exists in the markets where banks are lenders or borrowers."
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mijnmarkt niet bestaat". Minder extreem zou men kunnen zeggen dat de valutater-
mijnmarkt geen zelfstandige markt is, maar een afgeleide of pseudo-valutamarkt, die
voortvloeit uit de bemiddelende rol van het bankwezen. De aankoop van vreemde
valuta op termijn door een particulier is vanuit de bank gezien, niets anders dan een
impliciete opdracht om voor rekening (en risico) van de client te beleggen in vreem-
de valuta op basis van een krediet in binnenlandse valuta. Als bemiddelende instel-
ling zal de bank de opdracht nauwgezet uitvoeren en de verrichte werkzaarnheden
doorberekenen in de prijs van deze dienstverlening: de termijnkoers is volledig
afhankelijk van de contante wisselkoers en de renteontwikkeling op de respec-
tievelijke geldmarkten.

Voorzover toch van een valutatermijnmarkt gesproken kan worden, komen de
transacties tot stand zonder een afwijking van gedekte rentepariteit. De winst van de
bank bestaat namelijk uit de marge tussen de bied- en de laatkoersen die ze hanteert
voor termijnaffaires". Daarboven zal de bank geen beloning krijgen in de vorm van
een intrinsieke deviatie om de eenvoudige reden dat ze in haar bemiddelende rol het
valutarisico uitsluit en het politiek risico van haar client niet ovemeemt. In de Cam-
bistische traditie kunnen beide risico-aspecten namelijk niet door middel van een
termijntransactie worden gescheiden.

Als een client op termijn vreemde valuta koopt van de bank trekt de bank, na
aankoop van de betreffende valuta in de contante markt, voor de duur van het ter-
mijncontract een deposito aan in het buitenland. Stel nu dat de autoriteiten binnen de
termijn beperkingen opleggen aan grensoverschrijdende kapitaalstromen. Heeft dit
nog gevolgen voor de afwikkeling van de termijntransactie? Het antwoord van de
Cambisten in deze is ontkennend voorzover de restricties een direct karakter heb-
en". In het contract heeft de bank zich verplicht om vreemde valuta te leveren aan
haar client. De levering gebeurt in de meeste gevallen giraal: de bank bezorgt haar
klant na afloop van het termijncontract een zichtdeposito bij een bank in het land
waar de vreemde valuta betaalmiddel is. Zelfs als de buitenlandse autoriteiten aIle in-
en uitgaande kapitaalstromen van niet-ingezetenen blokkeren, blijft meestal wel de
mogelijkheid bestaan om een tegoed op naam van de ene niet-ingezetene (i.c. de
bank) in rekening courant over te schrijven op naam van een andere niet-ingezetene

35. Prissert (1972, p. 114):"Enjait, on peut meme aller jusqu'a dire, si I 'on aime Ie paradoxe,
que le marche des changes a terme n' existe pas, puisque tout ordre a terme est en realize un ordre
au comptant dont le financement, au lieu d'etre assure par le donneur d'ordre, est confie a la
banque qui recoit ledit ordre." Zie ook van Roij (1979, p. 475-476).

36. Zie Coulbois & Prissert (1974, p. 290).
37. Minder duidelijk zijn de Cambisten over het geval waarin de monetaire autoriteiten indirecte

belemrneringen introduceren; in het voorbeeld heeft de bank zich vastgelegd om vreemde valuta te
leveren tegen een bepaalde termijnkoers, die gebaseerd is op de ornstandigheden en de rentetarieven
op het moment dat het termijncontract werd afgesloten. Ais de binnenlandse resp. de buitenlandse
autoriteiten tussentijds en met terugwerkende kracht bijvoorbeeld een heffing introduceren om
kapitaalexporten resp. kapitaalimporten te belemmeren dan draagt de bank in principe het verlies
van de maatregel.
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(i.c. haar client)". De bankrelatie krijgt na de afwikkeling van de termijntransactie,
conform het contract, de beschikking over een zichtdeposito in het buitenland. Dat
de aanwendingsmogelijkheden van dit deposito in vreemde valuta tussentijds beperkt
zijn door de kapitaalcontroles, ligt volledig buiten de verantwoordelijkheid van de
bank. Een eventueel verlies dat hierdoor ontstaat is voor rekening van baar client.
Daarnaast zal de bankrelatie naar aile waarschijnlijkheid ook op de valutamarkt een
verlies incasseren: de kapitaalrestricties zullen immers een negatief effect hebben op
de contante waarde van de valuta, die hij, na afhandeling van de termijnorder, in
bezit krijgt. Dit laatste onderstreept op een andere wijze nog eens de stelling van de
Cambisten dat het politieke risico en het valutarisico niet van elkaar te scheiden zijn:
als het politieke risico zich voordoet zal ook het valutarisico materialiseren.

In de terminologie van de Academici impliceert deze stelling dat de ter-
mijnspeculanten niet aileen het valutarisico maar ook het politieke risico dragen.
Wanneer de internationale rente-arbitrageanten geen politiek risico lopen, zullen zij
ook niet beloond worden met een intrinsieke deviatie". Hierdoor vervalt elke drijf-
veer voor de rente-arbitrageanten om in de termijnmarkt te participeren. Zodra de
termijnspeculanten alleen overblijven, wordt de Cambistische conclusie ook in het
Academische analysekader onvermijdelijk: zonder een economische functie kan er
geen (zelfstandige) valutatermijnmarkt bestaan".

De regulering van het kapitaalverkeer
De Cambistische visie komt tot andere conclusies dan de Academische analyse ten
aanzien van de regulering van internationale kapitaalstromen. In tegenstelling tot de
Academen is het voor de Cambisten zinloos om in tijden van valutaspeculatie inter-
nationale rente-arbitrage te beperken. Om te begionen zal gedekte rente-arbitrage, als
verliesgevende economische activiteit, in werkelijkheid nauwelijks voorkomen. Fun-
damenteler is echter het inzicht dat rente-arbitrage op initiatief van niet-banken geen

38. Als niet-ingezetenen zelfs deze overschrijvingsmogelijkheid ontzegd wordt, kan de bank haar
client nog altijd de beschikkingsmacht bieden over haar buitenlandse tegoed. In het extreme geval
dat banktegoeden voor aile niet-ingezetenen en voor alle doeleinden geblokkeerd zijn, waardoor die
beschikkiogsmacht ook geen inhoud meer zou hebben, is de vreemde valuta voor niet-ingezetenen in
feite waardeloos geworden. Hierdoor kan de bank, weliswaar gehinderd in de deposito-overdracht,
nog altijd de vreemde valuta opkopen in de contante markt voor een marginaal bed rag en deze
alsnog aan haar client leveren. In de aanscherping van de betekenis van het politieke risico schuilt
een belangrijke bijdrage van Van Roij (1979, p. 482-483; 1981, p. 18-21 en 1988, p. 117-119) aan
de Cambistische analyse.

39. Heyvaert (1972, p. 80) stelt nog eens expliciet: "Je ne vois pas ou est le risque politique de
I 'arbitragiste. "

40. De Cambistische interpretatie blijkt hieruit een heel andere dan Schep & Smits (1976, p. 481)
suggereren. Zij bescbouwen de Cambistische visie als 'nothing more than a special case' van de
Academiscbe theorie, waarin de arbitrageanten indifferent zijn ten aanzien van bet politieke risico.
Hoewel ook in dit speciale geval van de Academiscbe analyse gedekte rentepariteit geldt (de ar-
bitrageanten verlangen nu geen riscopremie) verschilt bet tocb fundamenteel van de Cambistische
analyse, omdat 'our analysis does not rely on the behaviour of some mythical people - the ar-
bitrageurs - (..) but on the behaviour of foreign exchange dealers, who compute theforward rate on
the basis of the relevant interest differential." - Coulbois & Prissert (1976, p. 490-491).
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netto-kapitaalstromen oproept".
Stel dat er wel rente-arbitrageanten in de Academische betekenis actief zijn, welke

gevolgen hebben hun verrichtingen op de verschillende markten? Als de rente-ar-
bitrageanten op een bepaald moment collectief besluiten tot kapitaalexport op basis
van een vermeend rendementsvoordeel in het buitenland zullen zij: in het binnenland
kredieten opnemen, op de contante markt vreemde valuta kopen, vervolgens in het
buitenland beleggen en de vreemde valuta verkopen op de termijnmarkt. In tegenstel-
ling tot de Academici beweren de Cambisten mijns inziens terecht dat de analyse hier
nog niet kan stoppen; op de termijnmarkt wordt het bankwezen namelijk geconfron-
teerd met een aanbodoverschot van vreemde valuta. Om het koersrisico op deze
toekomstige vordering in vreemde valuta uit te sluiten, zullen de banken op mecha-
nische en volstrekt voorspelbare wijze een schuldpositie in vreemde valuta opbouwen
door in het buitenland kredieten op te nemen. Het kredietbedrag in vreemde valuta
wordt meteen op de contante markt aangeboden in mil voor eigen valuta en wordt
vervolgens produktief aangewend voor kredietverlening in het binnenland.

Wanneer de transacties van de rente-arbitrageanten en de banken in de contante
markt, de binnenlandse geldmarkt en de buitenlandse geldmarkt naast elkaar worden
gezet dan blijkt dat ze precies tegen elkaar wegvallen. De arbitrageanten veroorzaken
in de contante valutamarkt wel meer vraag naar vreemde valuta, maar de reactie van
de banken doet het aanbod van vreemde valuta in dezelfde mate stijgen. Hetzelfde
patroon doet zich voor op de onderscheiden geldmarkten. Waar vraag en aanbod op
een willekeurige markt tegelijkertijd en in gelijke mate veranderen mag, bij af-
wezigheid van marktimperfecties, worden aangenomen dat de prijs onveranderd
blijft. De Cambisten komen op deze wijze tot de conclusie dat gedekte rente-ar-
bitrage geen zelfstandige invloed heeft op de contante wisselkoers". In een systeem
van vaste wisselkoersen geeft gedekte rente-arbitrage derhalve geen aanleiding voor
valutamarktinterventies en voor schommelingen in de officiele reserves van de mone-
taire autoriteiten. Gedekte rente-arbitrage roept geen netto-kapitaalstromen Op43.In

41. Van Roij (1981, p. 16) scherpt deze conclusie aan: ".. een heel centrale conclusie in de cam-
bistische visie is dat het iniernationale kapitaalverkeer uit hoofde van rente-arbitrage altijd nihil is
of, anders geformuleerd, dat internationale rente-arbitrage niet bestaat. "

42. Coulbois & Prissert (1974, p. 293): ".. when a speculative run occurs on the forward market,
the drop in the spot rate (..) cannot be attributed to arbitrageurs willing to take advantage of an
intrinsic discount .. ".

43. Deze conclusie kan ook op een andere manier inzichtelijk worden gemaak:t. In de tekst leent
de rente-arbitrageant in het binnenland en hij belegt in het buitenland. Geconfronteerd met de
termijnorder doet de bank met de kasregulerende depositotransacties precies het omgekeerde: ze
leent in het buitenland en zet deze middelen, na een conversie in de contante markt, uit in het
binnenland. De Cambisten stell en nu dat de rente-arbitrageant door de plaatsing van de termijnorder
de buitenlandse leenoperatie in feite uitbesteedt aan de bank. Zonder het bankwezen en zonder een
termijnmarkt kan de rente-arbitrageant aileen het valutarisico op een buitenlandse bel egging uitslui-
ten door gelijktijdig een schuld in vreemde valuta op te bouwen. De rente-arbitrageant is dan in feite
bezig met arbitrage tussen twee segmenten van de buitenlandse financiele markt. Wat in de Acade-
mische visie dus wordt aangeduid als internationale rente-arbitrage is in de Cambistische visie
eigenlijk niets anders dan rente-arbitrage tussen twee segmenten van een nationale markt, hetgeen
per definitie geen intemationale kapitaalstroom impliceert.
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tijden van speculatie heeft het dan ook geen enkele zin om gedekte rente-arbitrage te
reguleren.

In de Cambistische analyse veroorzaken alleen marktpartijen die ongedekte valuta-
posities innemen netto kapitaalstromen, die de binnenlandse monetaire situatie slecht
beheersbaar maken". In de Academische terminologie gaat het dan om de ter-
mijnspeculanten. Als zij op basis van een devaluatieverwachting vreemde valuta
vragen op de termijnmarkt, zullen de banken, die hen termijnfaciliteiten bieden, de
order automatisch ornzetten in een vraag naar vreemde valuta in de contante markt.
Zonder officiele interventies resulteert dit vraagoverschot in een stijging van de
contante koers totdat de devaluatieverwachting gerealiseerd is.

De cruciale verbindingschakel tussen de termijnmarkt en de contante markt ten tijde
van speculatie wordt volgens de Cambisten niet gevormd door de rente-arbitragean-
ten maar door de banken, Ais de monetaire autoriteiten speculatie willen tegengaan
kunnen ze verschillende dingen doen. In het meest extreme geval verbieden ze de
banken om termijnorders te accepteren. De autoriteiten laten dan het nadeel, dat deze
faciliteiten gebruikt kunnen worden voor speculatieve doeleinden, zwaarder wegen
dan het voordeel, dat ze in het kader van de internationale handel bieden aan impor-
teurs en exporteurs van goederen en diensten, die valutarisico' s willen uitsluiten".
Bovendien is het onwaarschijnlijk dat een dergelijke, directe maatregel effectief zal
zijn; in tijden van massale specula tie zullen de valutaspeculanten bij gebrek aan
termijnfaciliteiten, hun toevlucht nemen tot contante speculatie en de autoriteiten
alsnog voor problemen stellen.

Een beter alternatief lijkt een indirecte restrictie op de kasregulerende deposito-
transacties die het binnenlandse bankwezen, in de geschetste situatie, automatisch
verricht na de verkoop van de vreemde valuta op termijn aan de speculant. Door
bijvoorbeeld een officiele heffing op buitenlandse rente-inkomsten of door een rente-
loze depositoverplichting jegens het (netto) buitenlandse actief van de banken wordt
de uitvoering van de termijnorder voor de bank kunstmatig duur. Gegeven de buiten-
landse rentevoet drukt de maatregel immers het rendement op de belegging van de,
voor het bankwezen, tijdelijk overtollige vreemde valuta. Het rendementsverlagende
en dus kostenverhogende effect van de restrictie zullen de banken doorberekenen in
de prijs van hun dienstverlening. Dit resulteert in een hogere termijnkoers dan in de
uitgangssituatie zonder restricties en dus in een afwijkiog van gedekte rente-

44. Zie bijvoorbeeld Llewellyn (1980, p. 62): ".. it is uncovered rather than covered capital flows
that affect domestic monetary conditions. "

45. Zie Lindeboom (1984, p. 100); hij neemt het standpunt in dat de banken terrnijnspeculatie
moeilijk kunnen tegengaan, want zodra: "deze faciliteit continu voor relaties van banken benutbaar
is, onttrekt de omvang van deze benutting zich volledig aan de directe invloedssfeer van de bank.
Het heeft dan ook weinig zin om de gevolgen van deze benutting aan bankgedrag toe te schrijven;
banken kunnen deze benutting in feite op geen enkele manier doseren en de monetaire autoriteiten
kunnen de banken dan ook niet verantwoordelijk stellen voor de omvang van het gebruik van de
termijnfaciliteiten. Hooguii kan men de faciliteiten W ter discussie stellen (. .). " (zijn accentuering).
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pariteit". Speculatie via de termijnmarkt wordt dan minder aantrekkelijk. Opnieuw
zullen de termijnspeculanten hun toevlucht nemen tot contante speculatie, tenzij de
autoriteiten de restricties ook weten toe te passen op de niet-bancaire kapitaalexpor-
ten.

2.3.4 De interpretatie van gedekte rentepariteitsafwijkingen

Welke implicaties heeft de controverse tussen de Academici en de Cambisten voor de
formulering van het empirische onderzoek in de prijsbenadering?

In het portefeuilleverdeelmodel zijn nominale rente-ecarts tussen vergelijkbare
binnen- en buitenlandse financiele activa verklaard op basis van segmentatiefactoren,
het politieke risico, de verwachte wisselkoersmutatie en het valutarisico. Financiele
integratie is gedefmieerd als het proces waarin de objectieve segmentatiefactoren
verdwijnen. Het zg. identificatieprobleem vormt een obstakel voor het empirische
onderzoek naar financiele integratie. De hypothese van perjecte financiele integratie
wordt in het algemeen getoetst aan de hand van de gedekte rentepariteitsconditie",

In de Academische visie kan er eigenlijk nooit gedekte rentepariteit bestaan, ook
niet bij afwezigheid van de objectieve belemmeringen voor kapitaalstromen. Intrin-
sieke deviaties vormen immers de beloning voor het politieke risico dat de rente-
arbitrageant loopt. Voorzover er in een situatie van perfecte financiele integratie
politieke risico's blijven bestaan, vergt deze werkwijze dus de additionele veronder-
stelling dat de arbitrageanten deze risicofactor verwaarlozen. AIleen als er geen
kapitaalrestricties zijn en als het politieke risico geen rol speelt, zal het aanbod van
arbitragefondsen in de valutaterrnijnmarkt perfect elastisch zijn waardoor ten alle
tijde gedekte rentepariteit geldt. Nu is het heel aannemelijk dat dit risico zal dalen
naarrnate de liberalisering van het kapitaalverkeer verder gevorderd is, maar strict
genomen toetsen de Academici met gedekte rentepariteit een samengestelde hypo-
these. Omdat de premie voor het politieke risico niet direct waarneembaar is en
omdat het effect van restricties op het rente-ecart a priori moeilijk vast te stellen
iS48, kunnen zij niet aangeven of afwijkingen van gedekte rentepariteit het gevolg

46. In dit verband stelt Coninx (1986, p. 46): ". .it will be vital for the currency trader to know
that the forward margin reflects the interest differentials, and if not, he will have to find out why
there is a difference between the theoretical and the actual rate. He may then find out that exchange
regulations which mainly inhibit outflows (and more rarely inflows, although sometimes both are
affected) '" ensure that the market-makers ignore interest parities in their calculations and simply
base their prices on how much the market is prepared (and sometimes is forced) to pay. "

47. Zie bijv. Frankel (1989, p. 32-33): ".. the covered interest differential encompasses all factors
related to the political jurisdiction in which the asset is issued. Its size and variability measure
barriers to international capital mobility most narrowly and properly defined.", of Wellink (1990, p.
9): "De gedekte rentepariteitsconditie ('.J meet de mate van vrijheid van het kapitaalverkeer het
zuiverste. "

48. Zoals in paragraaf 2.2 is uiteengezet, wordt dit veroorzaakt doordat in werkelijkheid vaak een
heel stelsel van directe en indirecte controles van kracht is met uitzonderingen (ook in de fiscale
sfeer) voor de verschillende typen marktpartijen. Bovendien kunnen de effecten van binnenlandse en
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zijn van politieke risicoverschillen of van een beperkte mate van financiele integratie.
In de Cambistische visie is de additionele veronderstelling daarentegen niet nodig.

De Cambisten constateren dat de banken altijd zorgen voor gedekte rentepariteit bij
volledig vrij kapitaalverkeer. Intrinsieke deviaties doen zich niet voor omdat de
banken het politieke risico niet overnemen van degene die een termijnorder geeft. De
afwijkiogen kunnen dus niet het gevolg zijn van politi eke risicoverschillen en bieden
ook geen inzicht in de omvang van de risico's. De afwijkiogen van gedekte rente-
pariteit duiden aileen op restricties, die een belemmering vormen voor de dienstver-
lening door de banken, even afgezien van marktimperfecties, zoals transactiekos-
en". Hierbij moet wel worden aangetekend dat het politieke risico in de Cambis-
tische analyse aIleen betrekking heeft op de onzekerheid of de autoriteiten gedurende
de looptijd van het tennijncontract directe beperkingen opleggen aan internationale
kapitaalstromen. In de ruimere interpretatie die ik tot nu toe gevolgd heb, omvat het
politieke risico echter ook de onzekerheid omtrent de invoering van de indirecte
controles.

In het vervolg zal de gedekte rentepariteitsconditie als hypothese voor perfecte
financiele integratie gehanteerd worden. Gezien de definitie van financiele integratie,
als een proces waarin objectieve belemmeringen voor het internationale kapitaal-
verkeer verdwijnen, sluit ik dus in eerste instantie aan bij de Cambistische visie. De
Cambisten krijgen bovendien de voorkeur omdat ze als enig (juiste) vertrekpunt van
de analyse kiezen voor de praktijk van de valutatennijnhandel. Bij de presentatie van
het empirisch onderzoek naar de financiele integratie van OESO-Ianden in hoofdstuk
4 zullen afwijkingen van gedekte rentepariteit daarom voornamelijk geinterpreteerd
worden als een indicatie van bestaande directe en indirecte belemmeringen voor het
grensoverschrijdend kapitaalverkeer. Dit betekent niet dat de Academische analyse in
het vervolg volledig onbruikbaar is en helemaal verlaten zal worden. De additionele
veronderstelling van de Acadernici dat het politieke risico zal verdwijnen naarmate
het liberalisatieproces vordert, is alleszins plausibel. Deze additionele veronderstel-
ling is ook in een Cambistisch getinte analyse nodig wanneer het politieke risico de
kans op directe en indirecte controles omvat. Daarentegen kan ik evenals de Cambis-
ten niet instemmen met de Academische conclusies omtrent de monetaire betekenis
van gedekte rente-arbitrage en de noodzaak voor het reguleren van gedekte rente-
arbitrage in tijden van speculatie.

buitenlandse voorschriften op het rente-ecart door elkaar heen lopen. Tenslotte kan de effectiviteit
van de restricties in de loop van de tijd veranderen. In feite breekt het indirecte karakter van de
prijsbenadering de Acadernici hier op.

49. De Cambisten benadrukken nog dat gedekte rentepariteit aileen geldt voor de interbancaire
rnarkten, want daar voeren de banken de kasregulerende deposito- en krediettransacties uit na
ontvangst van een terrnijnorder. In feite is deze aanvulIing van de Carnbisten een verscherping van
wat in paragraaf 2 is aangeduid aIs de vergelijkbaarheidseis: gedekte rentepariteit zal empirisch
aileen opgaan als de zg. relevante (i.e. interbancaire) rentevoeten gehanteerd worden. Zie Coulbois
& Prissert (1974, p. 295).
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2.4 De eurovalutamarkten en rente-arbitrage

Tot nu toe is verondersteld dat binnen- en buitenlandse financiele activa verschillen
in de jurisdictie en in de valuta waarin ze zijn uitgegeven. Deze werkbypothese is
echter niet strikt noodzakelijk. Sinds het eind van de jaren vijftig vallen de 'valuta-
grenzen' in de financiele wereld namelijk met meer automatisch samen met de lands-
grenzen. Dit geldt in het bijzonder voor valuta's, die een prominente rol spelen in
het internationale betalings- en beleggingsverkeer, aanvankelijk vooral de Ameri-
kaanse dollar, maar later ook de valuta's uit andere geindustrialiseerde landen. In
deze geldeenheden zijn geleidelijk zg. euro- of xeno-valutamarkten ontstaan. Hier-
door is het onder meer mogelijk geworden om een deposito in binnenlandse valuta
aan te houden bij banken in een buitenlands fmancieel centrum.

Een eurovaLuta (respectievelijk eurokrediet) is per defmitie een deposito (krediet)
bij een bank in een andere valuta, dan de officiele geldeenheid van het land, waar de
bank haar bedrijf uitoefenr'". In de ogen van de moneta ire autoriteiten van dat land
onderhouden de eurobanken dus een deposito- en een kredietmarkt in vreemde va-
luta. De internationale kapitaaistromen van en naar het eurobankwezen vallen onder
het toezicht van het land waar het financiele centrum zich bevindt. In het algemeen
zijn de controles voor het eurokapitaalverkeer anders (milder) dan de controles voor
de grensoverschrijdende transacties waarbij de binnenlandse valuta betrokken is. De
onzekerheid dat de autoriteiten, binnen wiens jurisdictie het financiele centrum ligt,
beperkingen opleggen aan het in- of uitgaande krediet- en depositoverkeer in vreem-
de valuta's, leidt niettemin tot de introductie van een nieuw risico dat aangeduid
wordt als het Landenrisico. De term politiek risico blijft zodoende gereserveerd voor
de onzekerheid dat de autoriteiten beperkingen opleggen aan internationale transacties
in de valuta, die binnen hun jurisdictie als wettig betaalmiddel functioneert. Een
eurogulden bij een bank in Londen draagt dus een landenrisico omdat de Britse
autoriteiten de transfermogelijkbeden van dit eurodeposito kunnen limiteren. De
Britse maatregelen hebben evenwel geen effect op de aanwendingsmogelijkbeden van
guldensdeposito's buiten Groot-Brittannie. Dit laatste is weI het geval als de Neder-
landse autoriteiten beperkingen op leggen aan de guldenstegoeden van niet-in-
gezetenen. Vandaar het onderscheid tussen het landenrisico en politieke risico".

50. Van Roij (1992, p. 17-18) definieert de eurovalutamarkt als: "de marks waarop (euro) banken
deposito's aantrekken in een voor deze banken vreenufe valuta en de aldus verkregen middelen
gebruiken om kredieten te verlenen." Een bestaansvoorwaarde voor de euromarkten in het algemeen
is dat: "deposanten, banken en kredietnemers een zekere vrijheid moeten hebben om vreenufe valuta
te bezitten, te kopen, over te maken naar het buitenland en om te wisselen op de valutamarkten
tegen andere valuta 's. Deze vrijheid behoeji zeker niet absoluut te zijn en draagt in de prakzijk: ook
geen absoluut karakter .... Met betrekking tot de meeste Westeuropese valuta's is aan deze voor-
waarde voldaan sinds eind 1958. Toen werd namelijk de convertibiliteit van deze valuta's zij het niet
voor alle doeleinden, weer ingevoerd. "

51. Het onderscheid tussen beide risico-aspecten is gemaakt in navolging van Van Roij (1988, p.
131-133). De Academici maken geen onderscheid en spreken in beide gevallen van een politiek
risico. Zie bijvoorbeeld Aliber (1973, p. 1453).
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Rente-arbitrage tussen de interne en de externe markt van €en valuta.
Wanneer er een eurovalutamarkt bestaat in een bepaalde geldeenheid nemen de
mogelijkbeden voor internationale rente-arbitrage aanzienlijk toe. Op wereldniveau
omvat de markt voor deposito's in de betreffende valuta dan in feite twee segmenten:
een interne en een externe markt. Op beide markten komt een rentevoet tot stand de
zg. binnenrente en de buitenrente. De nationale markt en de corresponderende euro-
valutamarkt concurreren met elkaar in het aantrekken van deposito's en het verstrek-
ken van kredieten in de binnenlandse valuta. Wanneer er vrij kapitaalverkeer moge-
lijk is tussen de interne en de externe markt zullen de tarieven door rente-arbitrage
geegaliseerd worden. Relatief grote verschillen tussen de interne en de externe rente
duiden daarentegen op een beperkte integratiegraad van de interne en de externe
markt.

Het bankwezen vorrnt een belangrijke verbindingsschakel tussen de interne en de
externe depositomarkt van een valuta". Een bank zal een tijdelijk liquiditeits-
overschot in de betreffende valuta in principe daar uitzetten waar de biedrente het
hoogste ligt. Analoog zal de bank een tekort aan middelen aanvullen door een de-
posito aan te trekken in het segment waar de laatrente het laagste ligt. Aangezien een
interbancair deposito op de interne markt een goed substituut is voor een interbancair
deposito op de euromarkt zullen de bied- en de laatrentes in beide markten con-
vergeren mits het onderlinge kapitaalverkeer geliberaliseerd is en de banken vrij
toegang hebben tot beide marktsegmenten.

lets gecompliceerder is een vergelijking van de interne en de externe rentetarieven
in de zg. primaire markt, waar niet-banken in deposito's beleggen en kredieten
opnemen. De complicatie schuilt in het feit dat een eurovaluta door specifieke voor-
keuren van de beleggers niet altijd een goed substituut is voor een binnenlands depo-
sito. Bovendien zijn de rentetarieven in de interne en de externe kredietmarkt gedif-
ferentieerd naar de kredietwaardigheid van de kredietnemer. Niettemin geldt in
principe dat de eurobanken een iets hogere creditrente moeten bieden om niet-banken
te bewegen een eurodeposito aan te houden in plaats van een binnenlands deposito.
Analoog zijn de eurokredieten aantrekkelijk voor niet-banken zolang het externe
tarief lager ligt dan de interne debetrente. Het eurobankbedrijf wordt dus uitgeoefend
op basis van een smallere (bruto)rentemarge dan het binnenlandse bankbedrijf. De
eurobanken kunnen desondanks functioneren omdat zij in het aantrekken van depo-
sito's en het verstrekken van kredieten in veel mindere mate hinder ondervinden van
kostenverhogende regelgeving dan de binnenlandse banken. Tot die voorschriften
behoren onder meer (kas)reserveverplichtingen jegens de passiva van de banken en

52. Zie Johnston (1979 of 1982, p. 110-143), Llewellyn (1980, p. 81-84) en Kreicher (1982) voor
een expliciete modellering van rente-arbitrage door banken en niet-banken tussen de interne en de
externe markt van een valuta. In deze gestyleerde arbitragemodellen ligt de nadruk overigens vrij
eenzijdig op rendementsverschillen tussen beide markten. Voor veel banken is de directe winst-
gevendheid van interbancaire transacties op de euromarkten gering. In werkelijkheid ontlenen
banken andere, minder directe voordelen aan hun aanwezigheid op de eurovaIutamarkten. De
eurovalutatransacties hebben namelijk ook een vertrouwens- of informatiefunctie; de banken krijgen
door hun optreden in de euromarkten informatie over andere banken en bouwen zelf een naarnsbe-
kendheid op. Zie Van Roij (1992, p. 26-27).
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verplichte bijdragen in depositogarantiestelsels". Aldus is de relatief geringe graad
van regulering bij de smallere rentemarge, een bestaansvoorwaarde voor het euro-
bankwezen en voor de eurovalutamarkten in een bepaald financieel centrum. Ook het
landenrisico kan geen rol van betekenis spelen: elke aanwijzing voor de introductie
van regulering door de autoriteiten die toezicht houden op het bankwezen in het
financiele centrum is fnuikend voor het voortbestaan van de eurovalutamarkten al-
daar",

De eurorentevoeten komen onder deze bestaansvoorwaarden relatief vrij tot stand.
Binnen een fmancieel centrum zijn de euromarkten voor de diverse geldeenbeden
bovendien sterk gemtegreerd. Aangezien er geen belemmeringen zijn voor
rente-arbitrage tussen die segmenten geldt er binnen de eurovalutamarkten voort-
durend gedekte rentepariteit". De analyse van gedekte rente-ecarts tussen eurode-
posito's in verschillende valuta's biedt echter geen inzicht in de financiele in-
tegratiegraad van de betreffende landen, omdat de arbitrage tussen de euromarkten
plaatsvindt in een fmancieel centrum. Toch speelt rente-arbitrage tussen de verschil-
lende segmenten van de eurovalutamarkt een belangrijke rol. Hierdoor komen name-
lijk ceteris paribus veranderingen in de wisselkoersverwachting of in de premie voor
het valutarisico tot uitdrukking in een verandering van de externe rente van de be-
treffende valuta. Als de autoriteiten van een land de arbitrage door banken en niet-
banken tussen de interne en de externe depositomarkt verhinderen met restricties,
ontstaat er een ecart tussen de interne en de externe rente. De kapitaalrestricties
schermen de binnenlandse geldmarkt namelijk af van de ontwikkelingen op de cor-
responderende euromarkt en op de valutamarkten, waardoor de binnenrente en de

53. In tegenstelling tot de binnenlandse geldmarkt ontbreken in de euromarkt bovendien bronbelas-
tingen en officiele voorschriften, zoals kredietrichtlijnen en renteplafonds. Daarnaast bestaan er geen
restricties op kapitaaltransfers binnen de euromarkten. Zoals al aangegeven zijn de minimum reser-
veverplichtingen voor het eurovalutabedrijf meestal lager dan voor het binnenlandse bedrijf van
banken. Het verschil in regulering hangt samen met het monetaire toezicht, dat traditioneel mild is
voor het eurobedrijf, zolang deze bancaire activiteiten maar geen gevolgen hebben voor de binnen-
landse liquiditeitenmassa. Zie Giddy (1983. p. 4). Als de reserve-eisen voor de interne en de ex-
terne passiva van de banken substantieel uiteenlopen, gebruiken de autoriteiten van het land de
reserve-eisen meestal doelbewust als instrument om het kapitaalverkeer te sturen.

54. Zie Giddy (1983. p. 6-10) en Van Roij (1992. p. 17-22). De redenering ten aanzien van de
rentemarge geldt in het bijzonder voor de beginfase in de ontwikkeling van de eurovalutamarkten,
waarin de eurobanken als het ware het initiatief nemen in de concurrentie met de binnenlandse
banken en met scherpere krediet- en depositotarieven komen. Sinds de jaren tachtig zijn de verschil-
len tussen het binnenlandse bedrijf en het eurovalutabedrijf afgenomen als gevolg van de deregule-
ring van de binnenlandse financiele rnarkten en van het bankwezen. De financiele integratie van de
interne en de externe markt komt dus niet alleen tot uitdrukking in een convergentie van het rente-
niveau op substitueerbare financiele activa, maar ook in een convergentie van de rentemarge van het
binneniandse bankwezen en het eurobankwezen naar, een onder invloed van de toegenomen concur-
rentie, lager niveau.

55. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het bijzonder gedetailleerde empirisch onderzoek van Taylor (1987.
1989) naar gedekte rentepariteit tussen de verschillende segmenten van de eurovalutamarkt.
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buitenrente kunnen divergeren".
In het extreme geval dat alle kapitaalexporten door de autoriteiten van een land

onmogelijk worden gemaakt, kunnen de ingezetenen aileen beleggen in binnenlandse
schuldtitels. De interne rente wordt in die situatie volledig bepaald door de schaarste
op de binnenlandse geldmarkt. Niet-ingezetenen hebben daarentegen de keuze uit een
breed spectrum aan financiele activa onder meer op de euromarkten. Als er op de
valutamarkten een depreciatieverwachting begint te ontstaan jegens de binnenlandse
valuta, zal de rente op de externe markt ceteris paribus stijgen: anticiperend op een
mogelijk koersverlies zullen buitenlandse depositohouders immers hun creditposities
afbouwen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar (euro)kredieten in deze valuta toe door
buitenlandse valutaspeculanten daar zij in afwachting van de depreciatie 'short' gaan
door een schuldpositie in de betreffende geldeenheid in te nemen. De ingezetenen
daarentegen kunnen hun portefeuilles door de restricties Diet wijzigen al zouden ze
graag overs tappen op deposito's in vreemde valuta om van de verwachte appreciatie
te profiteren. De stijging van de interne rente blijft dan door de kapitaalrestricties
achter bij de stijging van de externe rente".

Het rente-ecart tussen de binnenlandse geldmo.rkt en de corresponderende eurovalu-
tamarkt duidt aldus op een beperkte integratie van de binnenlandse geldmarkt met de
internationale financiele markten. Waar de eurovalutamarkt zo goed als vrij is van
beperkende voorschriften wijst een substantieel en duurzaam rente-ecart, na aftrek
van de transactiekosten, op belemmeringen voor arbitrage die hun oorsprong vinden
in de binnenlandse regelgeving met name voor het kapitaalverkeer. Het verschil
tussen de externe rente en de interne rente van een valuta vormt hierdoor een goede
indicator voor de effectiviteit van de kapitaalrestricties van het betreffende land.
Zodra de liberalisering van de kapitaalstromen en de deregulering van de binnen-
landse financiele markten doorzet, zorgt arbitrage door banken en niet-banken voor
de realisatie van wat in het vervolg, gesloten rentepariteit genoemd zal worden, d.i.
rentegelijkheid tussen de interne en de externe geldmarkt van een en dezelfde valuta.

Arbitrage tussen de interne markt en de externe markt van verschillende valuta's.
De rente-arbitrage tussen de interne markt en de eurovalutamarkt beperkt zich Diet
tot transfers in een en dezelfde valuta. In principe is er ook arbitrage mogelijk tussen
de interne markt voor de ene valuta en de euromarkt voor een andere valuta. Het
bankwezen maakt op deze wijze veel gebruik van de euromarkten, vanwege de
geringe regulering, de scherpe tarieven en de grote liquiditeit. Als een bank gecon-
fronteerd wordt met een termijnorder en vervolgens besluit zich tegen het valuta-
risico in te dekken door middel van de kasregulerende depositotransacties, dan zullen

56. Als de controles effectief zijn wordt de interne rente volledig bepaald door vraag en aanbod op
de binnenlandse geldmarkt, terwijl "Eurocurrency rates are determined by exchange rate ex-
pectations and foreign, rather than domestic, credit conditions", - Giddy (1983, p. 11).

57. De regulering van bet kapitaalverkeer is dus de directe oorzaak van het rente-ecart. Maar de
achterliggende, indirecte oorzaak is een verandering in de (subjectieve) wisselkoers- en risicofac-
toren die op de externe markt weI doorwerken in de rente maar op de interne markt niet of althans
minder effect hebben op de rente. Deze nuance zal in de eigen empirische analyse nog uitgebreid
aan de orde komen.
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deze in veel gevallen in de eurovalutamarkt plaatsvinden. Als bijvoorbeeld een
Nederlandse bank zicb verplicbt een relatie op termijn dollars te leveren, beeft ze de
keuze uit een belegging in een dollardeposito in New York of een eurodollardeposito
in London. Kiest ze voor de eurodollarmarkt dan krijgt de Nederlandse bank van de
Londense bank pas dollars, in de vorm van een zicbtdeposito bij een Amerikaanse
bank in bijvoorbeeld New York, wanneer de looptijd van het eurodollardeposito
verstreken iS58

• Als de Amerikaanse autoriteiten tussentijds restricties opleggen aan
dollardeposito's van niet-ingezetenen, heeft de Nederlandse bank daar geen last van:
na afloop van de termijn ontvangt ze in de Vereningde Staten irnrners een vordering
in rekening courant die precies wegvalt tegen de verplichting in rekening courant aan
haar relatie die de termijnorder plaatste. In de Carnbistische analyse is er qua politiek
risico dus geen verschil of de Nederlandse bank het valutarisico nu afdekt op de
eurodollarmarkt of op de dollarmarkt zeIf; ze is altijd in staat om haar client dollars
te leveren in de vorm van een tegoed bij een Amerikaanse bank. Opnieuw draagt
degene die de termijnorder plaatst bet politieke risico en het valutarisico. Het poli-
tieke risico geeft op zichzelf dus geen aanleiding voor een afwijking van gedekte
rentepariteit tussen een binnenlandse geldmarkt en een eurovalutamarkt.

Toch kan er een verschil ontstaan wanneer de Nederlandse bank kiest voor een
tijdelijke belegging in eurodollars boven een dollardeposito in de Verenigde Staten.
De complicatie scbuilt in het landenrisico. Als de Britse autoriteiten namelijk beper-
kingen opleggen aan bet eurobankwezen en in het bijzonder aan de eurodollar-
deposito's van niet-ingezetenen dan ontstaat er voor de Nederlandse bank wel een
probleem. In bet meest extreme geval verbinderen de maatregelen de Londense bank
om haar verplichting jegens de Nederlandse bank na te komen. Ais de Londense
bank door de overmacht in gebreke blijft, zal de Nederlandse bank aan het einde van
de beleggingstermijn geen dollartegoed in rekening courant ontvangen. Bijgevolg kan
ze haar client ook geen zicbtdeposito leveren bij een Amerikaanse bank anders dan
door de dollars (voor een tweede keer) te kopen op de contante markt. De over-
dracht van het eurodollartegoed volstaat niet omdat haar client op termijn dollars
heeft besteld en omdat de Amerikaanse autoriteiten geen maatregelen hebben geno-
men waardoor een levering in dollars niet mogelijk zou zijn. Anders gezegd, als de
Nederlandse bank bet valutarisico op de termijnorder had afgedekt op de Ameri-
kaanse geldmarkt, dan was er niets aan de hand geweest; ze heeft zelf gekozen voor
een eurodollardeposito en draagt daardoor zelf het landenrisico. In dit voorbeeld
moet de bank niet aIleen voor een tweede keer dollars kopen op de contante markt,
maar ze blijft ook met de vordering op de Londense bank zitten. Haar (euro-)dollar-
tegoed is in feite illiquide zolang de Britse maatregelen van kracht blijven. Het lan-
denrisico is daarom goed vergelijkbaar met het debiteurenrisico dat een bank loopt
over een willekeurige uitzetting. Aangezien dit risico tot de normale risico's van bet
bankbedrijf behoort zal de bank dit niet op haar relaties kunnen afwentelen in de

58. Zie bijvoorbeeld Giddy (1983, p. 10): "A US depositor in the Eurodollarmarket, for example,
holds a claim in one jurisdiction (e.g. London) but receives payment in another (the United States). "



97

vorm van een hogere termijnkoers". Als dit laatste inderdaad onmogelijk of niet
gebruikelijk is, zal ook het landenrisico niet leiden tot een afwijking van gedekte
rentepariteit. Uit het feit dat de banken op vrij grote schaal krediet- en depositotrans-
acties uitvoeren op de eurovalutamarkten kan wellicht worden afgeleid dat ze het
landenrisico niet erg hoog inschatten.

2.5 Conclusie

De analyse van de diverse vormen van internationale rente-arbitrage in dit hoofdstuk
vloeit voort uit het zg. identificatieprobleem dat optreedt bij de empirische imple-
mentatie van de financiele integratiehypothese in de prijsbenadering.

Financiele integratie is gedefmieerd als een veranderingsproces in de institutionele
en juridische omgeving, waardoor grensoverschrijdende kapitaaltransfers vergemak-
kelijkt en uiteindelijk, volledig geliberaliseerd worden. De prijsbenadering probeert
de invloed van objectieve segmentatiefactoren, in het bijzonder de kapitaalrestricties,
te meten op basis van de renteverschillen tussen binnenlandse en buitenlandse finan-
ciele activa. De eventuele segmentatie vindt haar oorsprong in de regelgeving van de
monetaire autoriteiten uit de betrokken landen voor grensoverschrijdende kapitaal-
transfers.

De prijsbenadering voIgt een hypothetisch-deductieve methode. Het uitgangspunt is
dat rente-arbitrage bij volledig vrij kapitaalverkeer zorgt voor de egalisatie van ren-
dementen op vergelijkbare financiele activa in binnen- en buitenland. In de em-
pirische uitwerking staat de toepassing van een rentepariteitsconditie centraal. Bij de
berekening van de rente-ecarts moeten in de eerste plaats binnenlandse en buiten-
landse financiele activa worden gekozen, die zo homogeen mogelijk zijn in alle
andere karakteristieken dan de jurisdictie waarin zij geemitteerd zijn. Als de finan-
ciele activa dan toch nog verschillen in valutadenominatie, veronderstelt de prijsbena-
dering, in tweede instantie, dat het bijkomende wisselkoersrisico wordt afgedekt op
de valutatermijnmarkt. Het nominale rente-ecart kan dan middels het termijnagio,
gecorrigeerd worden voor de (subjectieve) wisselkoersfactoren, die voor het in-
tegratie-onderzoek niet relevant zijn.

In figuur 3 zijn alle vormen van rente-arbitrage tussen twee binnenlandse geld-
markten en tussen een binnenlandse geldmarkt en de eurovalutamarkten samen-
gevat'". Tevens zijn de determinanten van nominale rente-ecarts tussen binnen-

59. Van Roij (1988, p. 132) maakt deze vergelijking in hetzelfde voorbeeld: "De bank zit in een
positie die goed vergelijkbaar is met illiquide tegoeden bij een Amerikaanse bank die failliet is
gegaan. Het debiteurenrisico en in he! verlengde daarvan het landenrisico, behoren tot de normale
bedrijjsrisico's voor banken, die zich niet Laten afwentelen op bancaire clienten. "

60. De weergave van de relaties tussen de nationale en de internationale krediet- en deposito-
rnarkten is gebaseerd op een vergelijkbare representatie van de arbitragemogelijkheden door
Oxelheim (1990, p. 31). De nadere invulling van de determinanten verschilt echter vanwege het
onderscheid tussen het landenrisico en het politieke risico.
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landse en buitenlandse sehuldtitels geinventariseerd. De figuur is gemakshalve toege-
spitst op de interne en de externe krediet- en depositomarkten voor de Nederlandse
gulden en de Amerikaanse dollar, maar ze is met speeifiek in die zin dat ze (mutatis
mutandis) ook voor andere valuta's geldt. De deposito's zijn vergelijkbaar voor wat
betreft de seeundaire eigensehappen, zoals de looptijd, het debiteurenrisico en de
verhandelbaarheid. De transaetiekosten zijn in de figuur verwaarloosd.

De markt voor deposno's/·kredieten in Nedertandse guldens
r" ':

I Eurovalutamarkt I! ,-T_oe_li_ch_tin_g: ---.
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: Euro HFL rentei: nomina/e rente-verschil tussen een
L................. .. ···································1···················· _ j ..1 depos~o in Nederlandse guldens

I i en in Amerikaanse dollars:I i 1. Kap~aJrestricties Nederland
, : 2. Kap~lrestricties V.S.
I I 3. Politiek risico guldensdepos~o: +: 4. Politiek risico dollardepos~o
I Euro US$ rente liS. HFL/U~~·koersverwachting
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De markt voor deposito's/·kredieten in Amenkaanse dollars

................................................................................

V.S./New York

Interne US$ rente

Figuur 3: Rentepariteitscondities in het integratie-onderzoek.

Zoals uit de figuur blijkt zijn er in bet kader van bet integratie-onderzoek diverse
rentepariteitseondities mogelijk. Een eerste oplossing is de toepassing van de gesLoten
rentepariteitseonditie op de binnenrente en de buitenrente van een valuta, Aangezien
het binnenlandse deposito en het eurodeposito eenzeIfde valutadenominatie bebben
spelen de wisselkoersfaetoren geen ro1. Er bestaat weI een versehil in risico: het
binnenlandse deposito beeft een politiek risico en het eurodeposito een landenrisico.
Ret landenrisieo zal klein zijn, juist omdat een geringe mate van regulering een
bestaansvoorwaarde is voor bet eurobankwezen en de eurovalutamarkten. Voor beide
risieo-aspeeten lijkt bet bovendien beel aannemelijk dat hun invloed op het rente-
ecart geringer wordt naarmate bet liberalisatieproces verder voortsehrijdt.

Als er geen goed ontwikkeide euromarkt en dus ook geen externe rente bestaat
voor een bepaalde valuta kan in de tweede plaats de gedekte rentepariteitseonditie
worden toegepast op de interne rente (in de figuur: de guldensrente) en de eurorente
van een andere valuta (i.e. de eurodollarrente). Volgens de Cambisten zorgen de
banken bij vrij kapitaalverkeer voortdurend voor gedekte rentepariteit tussen de
binnenlandse markt en de eurodollarmarkt. Het politieke risico nemen zij immers
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niet over van de termijnspeculant en het landenrisico wordt niet doorberekend in de
termijnkoers. Het termijnagio is onder die omstandigheden altijd gelijk aan het nomi-
nale rente-ecart; omvangrijke en systematische dispariteiten duiden primair op een
beperkte integratie van de binnenlandse geldmarkt met de intemationale financiele
markten. Aangezien de eurovalutarnarkten nagenoeg vrij zijn van regelgeving ligt de
oorzaak van de segmentatie bij de binnenlandse regelgeving.

Tenslotte kan de gedekte rentepariteitsconditie als integratiehypothese worden toe-
gepast op de binnenlandse geldmarktrente van twee verschillende valuta's. Hoewel
afwijkingen van gedekte rentepariteit ook hier duiden op een beperkte integratie van
beide markten is op voorhand niet duidelijk of de segmentatie veroorzaakt wordt
door de binnenlandse regelgeving, in het ene dan wei het andere land, of door een
combinatie van beiden. In een empirisch onderzoek naar de financiele integratiegraad
van landen gaat de voorkeur daarom uit naar de eerste twee methoden waarin een
eurorente, al dan niet aangevuld met het termijnagio, gebruikt wordt als referen-
tiepunt voor de binnenlandse rentevoet.





HOOFDSTUK 3

De Iiberalisatie van bet kapitaalverkeer
in historiscb-institutioneel perspectief

3.1 Inleiding

Een historisch-institutionele analyse van het liberalisatieproces is naar mijn mening
een belangrijk, maar in veel publikaties verwaarloosd aspect van het onderzoek naar
het verschijnsel financiele integratie. De voortgang van het integratieproces staat of
valt met het tempo waarin de autoriteiten van een land de belemmeringen voor
grensoverschrijdende kapitaalstromen wegnemen. Uit de recente liberaliseringsge-
schiedenis van de OESO-landen blijkt dat de voortvarendheid, waarmee zij de ver-
mogenstransacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen liberaliseren, wisselt in de
loop van de tijd. De kapitaalliberalisatie hangt van uiteeniopende factoren af zoals
bijvoorbeeld de macro-economische omstandigheden, de combinatie van de beleids-
doelstellingen, die de autoriteiten nastreven, en de veranderingen in de financiele
omgeving die de effectiviteit van de kapitaalrestricties ondermijnen.

De institutionele benadering van het integratieverschijnsel legt zich nu toe op de
verklaring van het liberalisatieproces. Deze benadering start bij een beschrijving van
de omvang en de orientatie van het kapitaalcontrolestelsel van een land op een
bepaald tijdstip. Vervolgens kan ze aangeven of de autoriteiten het toezicht
intensiveren door de introductie van additionele maatregelen of dat zij het
kapitaalverkeer liberaliseren door de intrekking van bepaalde maatregelen. In
hoofdstuk 2 (§ 2.2) is al aangegeven dat de institutionele benadering in dit opzicht
een noodzakelijke aanvuUing vormt op de prijsbenadering.

De institutionele benadering in dit hoofdstuk probeert verder te gaan dan een
inventarisatie van maatregelen alleen. Ze probeert ook te achterhalen waarom landen
kapitaalstromen in bepaalde perioden strakker reguleren dan in andere perioden.
Tevens wordt gezocht naar de drijfveren achter de kapitaalliberalisatie en naar de
mogelijke verkiaringen voor het wisselende liberalisatietempo in het OESO-gebied
gedurende de laatste vijf decennia. De belangstelling gaat primair uit naar de al-
gemene trends en de markante verschillen in de ervaringen van de OESO-Ianden bij
de (de)regulering van internationale kapitaalstromen. In het vervolg dienen de speci-
fieke gebeurtenissen in de landen daarom voornamelijk als een illustratie en een
onderbouwing van de gesignaleerde, algemenere ontwikkelingen in een bepaald
tijdvak. Dit hoofdstuk doelt dus niet op een gedetailleerde beschrijving van de libera-
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lisatiemaatregelen in elk land. De analyse beoogt daartentegen de gebeurtenissen in
de individuele landen te generaliseren in algemene tendensen. De bespreking vindt
daarom ook plaats in een chronologisch kader.

De indeling van dit hoofdstuk is als voIgt. Paragraaf 2 zet de argumenten voor de
regulering van internationale kapitaalstromen uiteen. De argumenten verschillen per
type kapitaalverkeer. In paragraaf 3 komt de vormgeving van de kapitaalrestricties
aan de orde. Daarna voigt in paragraaf 4 een uitgebreide beschrijving van het naoor-
logse liberaliseringsproces, zoals dat in de OESO en de EG heeft plaatsgevonden.
Dit proces komt daar naar voren als een gefaseerde ontwikkeling, gekenmerkt door
versnellingen, vertragingen en regionale verschillen. De vrijheid van het kapitaal-
verkeer heeft haar hoogtepunt pas recentelijk bereikt.

3.2 Argumenten voor kapitaairestricties

De officiele reglementering van internationale kapitaalstromen is niet van-
zelfsprekend. Door kapitaalbewegingen te reguleren, beperken de autoriteiten in de
eerste plaats de keuzemogelijkheden van de economische agenten en verhogen zij de
kosten van vermogenstransfers. In de tweede plaats zijn vrije kapitaalstromen in de
standaard theoretische analyse, een vereiste voor een optimale allocatie van de bespa-
ringen over de investeringsmogelijkheden in de wereld. Kapitaalbewegingen resul-
teren in de egalisatie van de marginale produktiviteit van (fysieke) kapitaalgoederen
op wereldniveau, en in een stijging van de wereldproduktie. In deze gedachtengang
verhoogt vrij kapitaalverkeer de welvaart van de wereld als geheel'.

In werkelijkheid heeft de liberalisatie van het kapitaalverkeer een lage beleidspriori-
teit. In de laatste decennia hebben bijna aIle landen gedurende korte of lange tijd,
een beroep gedaan op kapitaalrestricties. Er bestaan verschillende argumenten voor
de regulering van intemationale kapitaalstromen'. In de eerste plaats zijn de veron-

1. Zie bijv. Grubel (1981, p. 587-595), Sinclair (1983, p. 134-140) of V.d. Bergh (1987, p. 7-10)
voor de conventionele comparatief-statische analyse van de welvaartseffecten van vrij kapitaal-
verkeer. De analyse veronderstelt o.a. twee landen, twee produktiefactoren (arbeid en kapitaal),
geen internationale arbeidsmobiliteit en voIledige mededinging op goederen- en factormarkten. In
deze gestyleerde wereld vinden kapitaalstromen plaats zonder (reele) aanpassingsproblemen. De
nationale welvaart hangt aIleen af van de omvang van het nationale inkomen, Als de kapitaalstromen
meer dan marginaai zijn ten opzichte van de kapitaalgoederenvoorraad in de landen, treedt een
herverdeling van inkomen op tussen de produktiefactoren, Bij starre lonen zal in het kapitaalex-
porterende land werkloosheid ontstaan; dit steekt bij tijd en wijle op als argument voor kapitaalex-
portrestricties,

2. Zie bijv. v.e. Bergh (1987, p. 10-17), Artis & Taylor (1990, p. 164-167) en OECD (1990, p.
26-28). De toepassing van restricties wordt door de beleidsautoriteiten in de werkelijkheid maar
sporadisch beargumenteerd. Caimcross (1973, p. 2) stelt in deze: "Few things are more striking
then the multiplicity of capital controls in a world dedicated to freer international relations. (. . .) Yet
it is very difficult to point to any official statement in which they are justified at any length. The
need for them tends to be taken for granted." Zie ook Lamfalussy (1981, p. 194-195).
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derstellingen die in de standaardanalyse van kapitaalstromen worden gemaakt met
realistisch; in werkelijkheid zijn er bijvoorbeeld rigiditeiten in de markten voor
produktiefactoren, waardoor vrije kapitaalstromen aanpassingskosten met zich mee-
brengen in de reele economische sfeer. Daarnaast zijn er verschillende typen van
internationaal kapitaalverkeer die reageren op uiteenlopende rendementsvoeten die
min of meer losstaan van de marginale produktiviteit van kapitaal. Kortom, par-
ticuliere kapitaalstromen kunnen negatieve externe effecten met zich meebrengen,
waardoor er vanuit maatschappelijk oogpunt reden is voor restricties (§ 3.2.1).

In de tweede plaats is de controle van het kapitaalverkeer een onderdeel van het
monetaire beleid van een land. Met name de snel van richting veranderende, kortlo-
pende kapitaalstromen kunnen de monetaire autoriteiten voor problemen stellen.
Deze stromen zijn 'destabiliserend' in die zin dat zij de gelijktijdige realisatie van
interne doelstellingen (beheersing van de geldhoeveelheid en prijsstabiliteit) en ex-
terne doelstellingen (wisselkoersstabiliteit en betalingsbalansevenwicht) bemoeilij-
ken'. Met effectieve kapitaalcontroles krijgen de autoriteiten meer manoeuvreer-
ruimte om die doelstellingen simultaan te realiseren (§ 3.2.2)4. Tenslotte zijn som-
mige belemmeringen voor het kapitaalverkeer een uitvloeisel van binnenlandse regel-
geving, die van oorsprong op andere doeleinden is gericht (§ 3.2.3).

3.2.1 Distorsies, externe effecten en maatschappelijke belangen

Bij vrij kapitaalverkeer zijn de economische agenten in staat om hun middelen op-
timaal te spreiden over de diverse binnenlandse en buitenlandse investerings- en
beleggingsmogelijkheden. In werkelijkheid leidt de maximalisatie van het rendement
door elk individu voor zich, met automatisch tot de meest gewenste uitkomst vanuit
een breder sociaal-maatschappelijk oogpunt. Een verschil tussen het particuliere en
het maatschappelijke rendement van kapitaalstromen ontstaat bijvoorbeeld door rigi-
diteiten in de reele economische sfeer, door belastingen of door een relatief laag

3. In het algemeen wordt aangenomen dat alleen kortlopende, speculatieve kapitaalstromen 'de-
stabiliserend' zijn. In werkelijkhied geeft een indeling in kort- en langlopende stromen geen goede
classificatie voor het (de)stabiliserende karakter van het kapitaalverkeer. De 'Technical Group on
Disequilibrating Capital Flows' van het IMF (1974, p. 78-79) conc1udeert dat een goed criterium
hiervoor ontbreekt. Stromen met een lange termijn karakter, zoals directe investeringen of het
effectenverkeer, kunnen bestaande onevenwichtigheden vergroten. Daarentegen kan het korte ver-
keer de onevenwichtigheden compenseren en de aanzet geven voor evenwichtsherstellende beleids-
wijzigingen.

4. Uit het vervolg zal blijken dat deze argumenten in de praktijk belangrijk zijn; Giovannini
(1989, p. 19) spitst zijn definitie voor kapitaalrestricties hier zelfs op toe: "J use the term 'capital
controls' to denote various regulatory manipulations of the market mechanism which underlies the
adjustment to external imbalances. (... ) Controlling international financial transactions allows a
country to gain limited freedom from the 'rules of the game' imposed by the domestic and inter-
national monetary system, by preventing or slowing down the adjustment that would occur if finan-
cial transactions were free. "
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ontwikkelingsniveau van de binnenlandse financiele markten'. Kapitaalrestricties zijn
in deze gedachtengang dus gerechtvaardigd omdat ze maatschappelijke belangen
dienen.

Restricties aan kapitaalexportzijde
Ret maatschappelijke rendement van directe buitenlandse investeringen kan bedui-
dend lager liggen dan het particuliere rendement. Dit geldt vooral wanneer de kapi-
taalexporten ten koste gaan van de produktiecapaciteit, de economische groei en de
werkgelegenbeid in het binnenland. De directe buitenlandse investeringen leiden
veelal ook tot een vermindering in de belastinginkomsten van de overheid".

Ret tegengaan van belastingvlucht is ook een motief voor de beperking van het
uitgaande beleggingsverkeer. Restricties op buitenlandse beleggingen van ingezetenen
verhinderen tegelijkertijd het weglekken van binnenlandse besparingen'. Dit laatste
kan zwaar wegen als een argument voor restricties wanneer de nationale financiele
markten minder goed ontwikkeld zijn en de binnenlandse kapitaalvragers geen toe-
gang hebben tot de buitenlandse financiele markten. Restricties waarborgen dan het
aanbod van middelen op de binnenlandse kapitaalmarkt, zodat de overheid en het
binnenlandse bedrijfsleven in hun fmancieringsbehoefien kunnen voorzien tegen
relatief lage kosten". Om dezelfde reden worden emissies van schuldtitels door niet-
ingezetenen traditioneel streng gecontroleerd. Deze emissies zouden de opnamecapa-
citeit van de binnenlandse kapitaalmarkt te zwaar belasten. De emissiebeperkingen
voor niet-ingezetenen vrijwaren de binnenlandse ondernemingen en de overheid in
hun beroep op de nationale kapitaalmarkt van buitenlandse concurrentie".

5. Zie bijv. Modigliani (1972, p. 241): ". .in a world in which net yields to private investors are
affected in very large measure and in very complex ways by the entire fiscal system of the coun-
try ... , and in which the structure of capital markets and the intermediaries operating therein exhibit
vast differences, there is not even a prima facie case for the proposition that differences in private
yields can be taken as meaningful indicators for differences in social returns. "

6. Zie voor verschillende varianten op dit argument Caimcross (1973, p. 5-8). Razin & Sadka
(1990, p. 5-7) benadrukken de belastbaarheid van de opbrengsten uit buitenlandse investeringen:
".. when a government can tax its residents on their foreign-source income, it is optimal to allow
capital to move freely in or out the country. (.. ) when the government cannot effectively tax foreign-
source income, it should put severe restrictions on capital exports (..). The loss in the return to the
private sector ... is more than offset by the extra tax revenues ... accruing to the government. "

7. Zie bijvoorbeeld Mathieson & Rojas-Suarez (1993, p. 6); zij wijzen ook op bezwaren tegen dit
argument, o.a.: "If domestic residents can hold only domestic financial instruments, their income
stream will be less diversified (. .). As a result, residents' domestic wealth and income positions
become more vulnerable to domestic macroeconomic shocks."

8. Ruding (1969, p. 144-147) wijst erop dat het belang van dit motief in de praktijk, varieert met
de omvang van het begrotingstekort van de overheid, de ruimte op de binnenlandse kapitaalmarkt en
de fmancieringsmogelijkheden in het buitenland. Voorzover de restricties leiden tot een verlaging
van de rentelasten op de overheidsschuld is in feite sprake van een vorm van belastingheffing,

9. Het belang van dit argument in de werkeIijkheid, moge blijken uit bepalingen in het Verdrag
van Rome. Artikel 67 legt aile EG-Lidstaten de verplichting op om het onderlinge kapitaalverkeer te
Iiberaliseren, maar artikel 68.3 laat een uitzondering toe voor het geval andere landen en buiten-
landse overheidsinstellingen een beroep willen doen op de nationale kapitaalmarkt. Zie EG (1989a,
p.7).
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... en aan kapitaalimportzijde
In het verleden zijn directe investeringen door niet-ingezetenen in het binnenland wel
gereguleerd om het nationale bedrijfsIeven te beschermen tegen concurrentie op de
interne produktmarkten. In de laatste decennia neemt het belang van dit argument in
de geindustrialiseerde wereId af. Tot op heden behouden de autoriteiten uit diverse
OESO-Ianden zich evenweI het recht voor om directe investeringen van niet-in-
gezetenen in specifieke sectoren aan een goedkeuringsprocedure te onderwerpen. De
maatregelen beschermen bedrijven tegen een overname door niet-ingezetenen in
sectoren die vanuit maatschappeIijk of cultureel oogpunt van een strategisch belang
geacht worden, zoals de luchtvaart, de teIecommunicatie, het bank- en ver-
zekeringswezen, en het energiebedrijf.

Achter de regulering van het inkomende effectenverkeer schuilt wel eens de wens
van monetaire autoriteiten om het gebruik van de binnenlandse vaIuta aIs inter-
nationaal beleggings- of reserverniddel in te dammen. De redenering hierachter is
deze: naarmate binnenlandse schuldtiteIs een groter deeI uitmaken van de buiten-
landse portefeuilles en van de officiele reserves van andere landen, zal het verloop
van de wisselkoers en van de binnenlandse rente gevoeliger worden voor preferen-
tiewijzigingen bij de portefeuillehouders in de rest van de wereId. am die af-
hankelijkheid te voorkomen, kunnen de monetaire autoriteiten de vraag van niet-in-
gezetenen naar binnenlandse waardepapieren beperken. Zij zullen dan tegelijkertijd
het gebruik van de binnenlandse vaIuta bij emissies op de internationale financiele
markten, met name de Euromarkten, aan banden moeten leggen'".

3.2.2 Monetaire beleidsautonomie

Met behulp van kapitaalrestricties isoleren de monetaire autoriteiten van een land de
nationale geld- en kapitaalmarkt van de ontwikkelingen op de internationale finan-
ciele markten. Als de restricties effectief zijn, stellen zij de autoriteiten in staat om
een onathankelijk rente- of geldhoeveelheidsbeleid te voeren, zonder de tegenwerking
van potentieel omvangrijke kapitaalstromen op te roepen.
In een steIsel met onveranderlijk vaste wisselkoersen verliezen de monetaire autori-

teiten bij perfecte kapitaalmobiliteit hun interne beleidsautonomie. Ze zijn niet meer
in staat om de groei van de geIdhoeveelheid af te stemmen op de stand van de con-
junctuur in het kader van de macro-economische stabilisatiepolitiek. Een aanpassing
van hun beleid brengt, via een relatieve verandering in de binnenlandse rente, kapi-
taalstromen op gang die het effect van de beleidswijziging op de binnenlandse liqui-
diteitenmassa ondermijnen. Gegeven de interventieplicht van de monetaire autori-
teiten is een verkrappend monetair beleid niet effectief als ingezetenen toegang heb-
ben tot buitenlandse financiele markten. Ais de autoriteiten niet willen intervenieren
om fluctuaties in de officiele reserves te beperken, kan de wisselkoers alleen gesta-
biliseerd worden door de binnenlandse rente aan te passen aan het internationale
renteniveau. Met het sturen van de binnenlandse rente verliezen de autoriteiten echter

10. Zie OECD (1982, p. 51) en Deutsche Bundesbank (1985, p. 14-15 en 17).
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de controle over de geldhoeveelheid. Door nu beperkingen op te leggen aan het
rentegevoelige kapitaalverkeer met het buitenland, krijgen zij enige beleidsruimte om
tegelijkertijd de wisselkoers te stabiliseren en de geldhoeveelheid te sturen of de
binnenlandse rente te handhaven op een niveau dat afwijkt van de rente in het buiten-
land".

In een systeem met vaste maar aanpasbare wisselkoersen, zoals het Bretton Woods
Stelsel of het Europese Monetaire Stelsel, hebben de monetaire autoriteiten in prin-
cipe enige ruimte voor een autonoom beleid. Het binnenlandse monetaire beleid kan
tot op zekere hoogte afwijken van de beleidslijn die de andere deelnemers aan het
wisselkoersmechanisme volgen. Binnen de afgesproken marges zijn immers wissel-
koersfluctuaties toegestaan en in geval van (fundamentele) onevenwichtigheden zijn
herschikkingen van de onderlinge pariteiten mogelijk. Maar deze beleidsruimte biedt
de monetaire autoriteiten niet veel armslag bij perfecte kapitaalmobiliteit, Maximaal
gebruik van de onderlinge schommelmarges en frequente pariteitswijzigingen zullen
in de praktijk op de financiele markten, twijfels doen rijzen omtrent de bereidheid
van de autoriteiten om de wisselkoers te verdedigen". Zodra het binnenlandse be-
leid niet consistent is met de externe randvoorwaarde zullen de marktparticipanten
anticiperen op een herschikking. Verwachte wisselkoersherschikkingen geven dan
aanleiding tot omvangrijke, speculatieve kapitaalstromen, omdat het verwachte ren-
dement op een speculatieve valutapositie relatief hoog is, terwijl het risico dat de
wisselkoersherschikking niet zal plaatsvinden, of dat de wisselkoers tegen de ver-
wachting in zal veranderen steeds kleiner wordt", Door middel van valutamarkt-
interventies en aanpassingen in de binnenlandse geldmarktrente kunnen de autori-
teiten proberen de destabiliserende kapitaalstromen te keren. Als deze instrumenten
niet toereikend zijn of, gezien interne beleidsdoelstellingen, ongewenste neveneffec-
ten hebben, kunnen kapitaalrestricties verlichting bieden". De restricties geven de
autoriteiten in de praktijk voornarnelijk enige tijdwinst. De speculatieve druk zal pas
echt verdwijnen na een herschikking of na een wijziging in het binnenlandse econo-
mische beleid voorzover dit aanleiding gaf voor de verwachte wisselkoersherschik-
kin 15g .

11. Steinherr & De Schrevel (1988, p. 127) wijzen erop dat het verlies aan monetaire beleids-
autonornie in een kleine open economie met vaste wisselkoersen niet zozeer veroorzaakt, maar
veeleer versterkt wordt door hoge kapitaalmobiliteit. De beleidsautonomie gaat namelijk al verloren
bij arbitrage op de goederenmarkten. In de hier gehanteerde Mundell-Fleming analyse voor een
kleine open econornie met vaste wisselkoersen wint het budgettaire beleid overigens aan effectiviteit
bij een stijging van de intemationaLe kapitaalmobiliteit. Zie bijv. Stevenson e.a. (1988, p. 258-265).

12. Zie Wellink (1989, p. 22).
13. Calmfors (1980, p. 87) stelt in dit verband, dat de speculanten een 'one-way bet' aangaan.
14. De Boissieu (1988, p. 63) wijst de 'Italian solution' voor destabiliserende kapitaalstromen af.

Ruimere marges en frequente herschikkingen tasten de essentie van het valutastelsel aan met het
risico op 'the worst of both worlds - the instability of flexible rates and the unsustainability affixed
rates'. Immers, het effect van flexibeler wisselkoersen op speculatie ligt niet op voorhand vast. Zie
IMP (1974, p.84).

15. Dit argument voor restricties keert regelmatig terug in beschouwingen over het EMS: "Since
the timing and the magnitude of realignments is usually to some extent anticipated by agents in
financial markets it follows that in the absence of capital controls the anticipation of a large
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In een regime van beheerst zwevende wisselkoersen doet zich in feite hetzelfde
beleidsdilemma voor; het verschil met de voorafgaande stelsels is dat de monetaire
autoriteiten met verplicht zijn om te intervenieren op de valutamarkten. Meer vrij-
heid ten aanzien van de wisselkoersdoelstelling stelt hen in staat om, bij dreigende
conflicten, voorrang te geven aan interne beleidsoverwegingen. Bij vrij zwevende
wisselkoersen is de groei van de binnenlandse geldhoeveelheid in principe beheers-
baar door de monetaire autoriteiten. In de praktijk is de interne beleidsautonornie in
een systeem van zwevende wisselkoersen evenwel beperkt gebleken", Pleidooien
voor de regulering van het korte kapitaalverkeer baseren zich hier vooral op de
negatieve effecten van een langdurige 'misalignment' van de wisselkoers of sterke
wisselkoersschommelingen op de nationale economie". De oorzaak van de over-
matige volatiliteit hoeft met te liggen in irrationeel of kortzichtig gedrag van valuta-
speculanten. Onevenwichtige grote schommelingen kunnen ook het gevolg zijn van
de verschillende snelheden waarrnee financiele markten en goederenmarkten worden
geruimd. In de financiele markten zijn de transactiekosten laag, verspreid nieuwe
informatie zich snel en is de aanpassingsnelheid van de prijzen, met name de rente
en de nominale wisselkoers, hoog. Bij relatief starre prijzen en lonen vindt de rui-
ming van de goederenmarkten en de arbeidsmarkt trager plaats. Hierdoor gaat het
evenwichtsherstel, na een exogene schok of een beleidsimpuls, vaak gepaard met een
overreactie van de prijzen op de financiele markten. In concreto betekent dit, dat de
reele wisselkoers op korte termijn voorbij zijn lange termijn evenwichtswaarde
schiet". De zg. 'overshooting' van de reele wisselkoers kan negatieve gevolgen
hebben voor de economische ontwikkeling van het land. Dit komt vooral tot uiting
bij een reele appreciatie, die, via een verslechtering van de concurrentiepositie, kan
leiden tot een langdurige stijging van de werkloosheid in de exportsector en tot
politieke pressie voor handelsprotectionisme. Daarnaast werkt de hoge wissel-
koersvolatiliteit door op het binnenlandse inflatieproces en vergroot de valutaire
onzekerheid de kans op een suboptimale allocatie van middelen door investeerders en
beleggers". Kortom, de reglementering van kapitaalstromen berust hier op het zg.

realignment would have led to massive and potentially disruptive capital flows. This observation is
the basis for the argument that the EMS would not have survived without capital controls." - Gros
& Thygesen (1992, p. 115).

16. "There is certainly one thing the experience with flexible rates has done and that is to dis-
illusion even the true believer on the subject of monetary sovereignty under flexible rates." -
Dornbusch (1986a, p. 33).

17. Zie bijvoorbeeld Tobin (1978) en Dornbusch (l986a).
18. Dornbusch (1976) laat in een model voor een kleine open economie, zien dat een monetaire

impuls leidt tot 'overshooting' van de reele wisselkoers, bij rationele (i.e. modelconsistente) ver-
wachtingen, perfecte kapitaalmobiliteit en relatief trage aanpassing van de goederenmarkten. Frenkel
& Rodriguez (1982) veralgemenen de analyse van Dornbusch door de mate van kapitaalmobiliteit te
varieren. Bij imperfecte mobiliteit verdwijnt het 'overshooting'-verschijnsel. Delbecque (1989)
demonstreert in een model voor een kleine open economie dat de 'overshooting' athankelijk is van
de kapitaalmobiliteit (i.e. de rnogelijkheid om kapitaaltransfers te ondernemen) en van de substi-
tueerbaarheid tussen binnen- en buitenlandse financiele act iva (i.e, de bereidheid van de econo-
mische agenten om hun portefeuilles internationaal te diversificeren).

19. Zie Dornbusch (1986b, p. 210-218).
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'second best' -argument uit de welvaartstheorie: als er hardnekkige rigiditeiten zijn in
bepaalde markten, dan kan het voor de economie als geheel wenselijk zijn om snelle
aanpassingen in andere markten op kunstmatige wijze te vertragen".

3.2.3 Binnenlandse regelgeving

Tenslotte kunnen kapitaalbelemmeringen voortvloeien uit binnenlandse regelgeving
die primair op andere doeleinden is gericht. De maatregelen hebben als het ware een
bijkomend effect op de internationale kapitaalstromen, maar daarom behoeft dit
effect nog Diet verwaarloosbaar klein te zijn. Het onderscheid tussen restricties die
primair gericht zijn op de controle van het kapitaalverkeer en maatregelen die hierop
een onbedoeld neveneffect hebben, is in de praktijk Diet altijd duidelijk en derhalve
weI eens arbitrair".

Tot de bedoelde maatregelen behoren onder andere officiele richtlijnen voor de
internationale portefeuillespreiding van institutionele beleggers zoals levens-
verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. De richtlijnen beogen in eerste
instantie de belangen van de verzekerden c.q. pensioengerechtigden te beschermen,
door de solvabiliteit en de liquiditeit van de instellingen te waarborgen tegen over-
matige wisselkoersrisico's. Voorschriften met betrekking tot de valutasamenstelling
van de activaportefeuille van de instellingen worden noodzakelijk geacht, omdat hun
(toekomstige) verplichtingen jegens de binnenlandse spaarders en verzekerden,
hoofdzakelijk luiden in termen van de nationale valuta". De nadere invulling van
het toezicht verschilt per land. In sommige landen zijn de voorschriften Diet bindend;
de instellingen volgen zelf al een conservatief portefeuillebeleid". Maar als het
feitelijke aandeel van de buitenlandse waarden in de beleggingportefeuilles van deze
instellingen, de gestelde limiet bereikt, is het toezicht de facto, een restrictie op het
uitgaande kapitaalverkeer. '

Op analoge wijze zijn er voorschriften voor banken die een neveneffect hebben op
internationale kapitaalstromen. Hierbij kan gedacht worden aan regels voor de netto

20. Zie bijvoorbeeld Artis & Taylor (1990, p. 165). Tobin (1978, p. 157-158) gaat een stap
verder door te betwijfelen of de financiele markten efficient zijn in de "deeper economic-
informational sense (... J In the ideal world of rational expectations, the anthropomorphicpersonified
'market' would base its expectations on informed estimates of equilibrium exchange rates.
Speculation would be the engine that moves actual rates to the equilibriumset. (...) In the absence
of any consensus on fundamentals, the markets are dominated (...) by traders in the game of
guessing what other traders are going to think. (...) So I must remain skeptical that the price signals
these unanchored markets give are signals that will guide economies to their true comparative
advantage, capital to its efficient international allocation, and governments to correct
macroeconomic policies. That is why we need to throw some sand in the well-greased wheels."

21. Dit bemoelijkt een sluitende classificatie van kapitaalcontroles. Zie bijv. OECD (1982, p. 13-
15).
22. Anders wordt het als de beleggingsvoorschriften erop gericht zijn om binnenlandse besparin-

gen te kanaliseren naar binnenlandse kapitaalvragers (i.c. de overheid). Zie Ruding (1969, p. 75).
23. Zie Davis (1988, p. 83) en Cooper (1991, p. 3-4).



109

valutapositie van banken. De voorschriften zijn een onderdeel van het bedrijfsecono-
mische toezicht en richten zich primair op de handhaving van het valuta-evenwicht
op de balans van banken". Een onderscheid tussen maatregelen uit hoofde van het
bedrijfseconomische toezicht en het monetaire toezicht is hier evenwel op zijn plaats.
In het kader van het moneta ire toezicht zijn in de loop van de tijd vele kapitaal-
controles ontwikkeld die aangrijpen bij de balans van banken. Bet doeI van deze
maatregelen is daarentegen, expliciet gericht op de beheersing van de liqui-
diteitstoevoer vanuit het buitenland. Twee voorbeelden zijn bovengrenzen voor het
netto buitenlandse passief van de banken en (relatief hoge) minimumreserve-eisen ten
aanzien van de deposito's van niet-ingezetenen".

Een andere categorie van maatregelen die, min of meer onbedoeld, invloed heeft
op het kapitaalverkeer van een land, ligt op het gebied van de belastingen. Bet be-
treft hier met name bronheffmgen op inkomsten uit beleggingen in effecten, zoals
koerswinsten, dividenden of rente-opbrengsten. Als de bronbelastingen aIleen op
fiscale overwegingen berusten, zal er geen reden zijn voor een verschillende behan-
deling van ingezetenen en niet-ingezetenen. Gelijke nominale tarieven voor in-
gezetenen en niet-ingezetenen garanderen echter niet een gelijke fiscale behandeling.
Bet effectieve tarief voor een niet-ingezetene is mede afhankelijk van de mogelijk-
heden die hem ter beschikking staan om de bronheffmg terug te vorderen in het
bronland of, om deze te verrekenen met de belastingschuld in zijn domicilieland. Als
deze mogelijkbeden niet bestaan, bijvoorbeeld door het ontbreken van een (op dit
punt toereikend) belastingverdrag tussen de twee landen, worden de effec-
tenopbrengsten van de niet-ingezetene dubbel belast". In het geval dat een dubbele
belastingheffmg wel vermeden kan worden, zijn meestal kosten gemoeid met de
afwikkeling van de benodigde formaliteiten. Ret kostenverhogende effect van de
belastingen heeft in werkelijkheid een grote invloed op internationale kapitaal-
stromen". Tenslotte is hier ook de eerder gemaakte kanttekening op zijn plaats.

24. Pecchioli (1983, p. 189-192) geeft een overzicht van de regels voor de netto-valutapositie van
banken in OESO-Ianden aan het begin van de jaren tachtig. In de meeste landen mogen de banken
aan het eind van elke dag geen open positie innemen op de valuta(termijn)markt boven een vastge-
stelde grens. In sommige landen, o.a. Nederland, zijn de banken relatief vrij; zij worden geacht
geen onverantwoorde risico's te nemen en de toezichthouder kan hen, indien nodig, aanwijzingen
geven om posities af te dekken.

25. Vanaf 1 augustus 1964 gold voor het netto buitenlandse passief van elke Nederlandse bank een
maximum van vijf miljoen gulden. Vergelijkbare restricties behoorden tot de kapitaalcontroles in
Italie, Japan, Zweden, Belgie en Frankrijk. In West-Duitsland en Zwitserland zijn verschillen
aangebracht in de (marginate) minimumreserve-eisen op deposito's van ingezetenen en niet-in-
gezetenen. Zie Mills (1976b).

26. Als de belegger in zijn domicilieland geen belasting betaalt, omdat hij vrijgesteld is van
belasting of omdat hij geen aangifte doet van zijn buitenlandse effecteninkornsten, bieden bilaterale
belastingverdragen geen verlichting. De bronbelasting is dan tevens de eindheffing over de inkom-
sten. Zie Ruding (1969, p. 62-65).

27. Een goede illustratie is het voomemen van de Duitse regering aan het eind van 1987, om met
ingang van 1 januari 1989, een 10% bronbelasting te heffen over de rente-inkornsten op Dmark-
obligaties van zowel ingezeten als niet-ingezeten portefeuillehouders. Het gevolg was dat zij massaal
uit Dmark-obligaties gingen. In het Duitse obligatieverkeer met het buitenland resulteerde een netto-
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Een verschillende fiscale behandeling van ingezetenen en niet-ingezetenen in een land
duidt in veel gevallen op maatregelen die doelbewust het kapitaalverkeer trachten te
sturen".

3.3 Vormgeving en effectiviteit van de kapitaalrestricties

De argumenten voor kapitaalrestricties berusten op de veronderstelling dat de con-
troles effectief zijn. Maatregelen tegen bepaalde kapitaaltransfers verliezen aan effec-
tiviteit als de economische agenten kunnen uitwijken naar met gereguleerde, nauwe
substituten voor de betreffende transacties. Als de financiele markten inventief zijn in
het vinden van dergelijke vluchtwegen resulteert de wens om een doeltreffend con-
trolesysteem te handhaven, in een uitbreiding van het aantal voorschriften. Een en
ander geldt temeer als de autoriteiten vrij algemene doeleinden, zoals het behoud van
beleidsautonomie, proberen te realiseren met specifieke maatregelen.

Bij het ontwerp van de deviezenwetgeving staan twee verschillende wegen open
voor de autoriteiten van een land. In een zg. negatief stelsel zijn alle vormen van
kapitaalverkeer tussen ingezetenen en niet-ingezetenen verboden, tenzij transacties
expliciet worden toegestaan. Kapitaalstromen zijn in dit systeem afhankelijk van
uitzonderingsbepalingen. Het kan daarbij gaan om voorwaarden met een algemeen
karakter die voor langere tijd gelden, maar het is ook denkbaar dat elke transactie
apart toestemming vereist. In een zg. positief stelsel geldt het omgekeerde: in prin-
cipe is alle kapitaalverkeer met het buitenland vrij, maar de autoriteiten behouden de
bevoegdheid om, gezien de omstandigheden, bepaalde kapitaaltransfers te reguleren.
In theorie kan een land met een negatief stelsel eenzelfde liberalisatiegraad bereiken
als een land met een positief stelsel. Toch bestaan er verschillen. In de eerste plaats
wordt een negatief stelsel minder doorzichtig naarmate de liberalisering van het

export van $ 39,1 miljard in 1988 ten opzicht van een netto-export van $ 12,9 miljard in 1987. De
bronheffing werd per 1 juli 1989 weer ingetrokken. Zie Goldstein e.a. (1991, p. 22) en Turner
(1991, p. 58). Desondanks hebben de Duitse autoriteiten per 1 januari 1993 weer een bronbelasting
opgelegd; de belasting, ditmaal aileen voor ingezetenen, bedraagt 30% over aile rente-inkosmten
boven een drernpel van DM 6.000 voor alleenstaanden en DM 12.000 voor echtparen. Anticiperend
op de invoering van de belasting is in 1992 een 'cash exodus' ontstaan ter hoogte van DM 66
miljard. In het eerste kwartaal van 1993 loopt dit bedrag op tot DM 24,3 miljard. Een groot ge-
deelte hiervan belandt bij Duitse beleggingsfondsen die zich in Luxemburg hebben gevestigd. Zie
International Herald Tribune (2/10/1993). Om een dergelijke kapitaal- resp. belastingvlucht te
voorkomen dringt Duitsland in EG- en in OESO-verband aan op een harrnonisatie van bronbelas-
tingtarieven.

28. In West-Duitsland gold van rnaart 1965 tot augustus 1984 aileen voor niet-ingezetenen een
bronbelasting van 25% op hun rente-inkomsten uit Duitse schuldtitels. De zg. 'Kuponsteuer'doelde
direct op beperking van kapitaalimporten. Zie Deutsche Bundesbank (1985, p. 18). Een tweede
illustratie van een discriminerende, fiscale behandeling van niet-ingezetenen is het hogere zegeltarief
dat niet-ingezetenen (0,3% tegenover 0,15% voor ingezetenen) in Zwitserland verschuldigd zijn bij
een ernissie van waardepapieren in Zwitserse francs. Zie Christensen (1986, p. 37) en OECD (1992,
p.98-99).
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kapitaalverkeer voortschrijdt. In de tweede plaats ligt het politieke risico voor de
marktparticipanten in een negatief stelsel hoger. Ret is voor de autoriteiten relatief
eenvoudig om een eerder verleende toestemming voor kapitaaltransacties weer in te
trekken. Daarentegen staat in een positief stelsel het beginsel van vrij kapitaalverkeer
centraal; de invoering van nieuwe controles vergt van de autoriteiten een gedegen
motivatie, omdat ze afwijken van het grondbeginsef".

In de afgelopen decennia is een grote hoeveelheid controletechnieken ontstaan. De
varieteit komt tot uitdrukking in verschillende maatregelen voor kapitaalimporten en
kapitaalexporten, voor de activiteiten van ingezetenen en niet-ingezetenen, voor
transacties van de bancaire en de niet-bancaire sector, en voor de diverse soorten
kapitaalverkeer. Binnen deze verscheidenheid kan, zoals in hoodstuk 1 is aan-
gegeven, een globaal onderscheid worden gemaakt in twee categorieen controles, te
weten directe en indirecte restricties".

In de eerste plaats kunnen de autoriteiten kwantitatieve restricties opleggen, waar-
mee op directe wijze de omvang van kapitaalbewegingen wordt gelimiteerd. In het
meest extreme geval zijn transfers boven een bepaalde omvang verboden. In een
mildere vorm bestaan de directe restricties uit een goedkeuringsprocedure of een
officieel vergunningenstelsel. De mate waarin de directe restricties het kapitaal-
verkeer belemmeren, hangt voor een groot deel af van de wijze waarop de toezicht-
houder deze procedure vorm geeft. Ook als de officiele goedkeuring een formaliteit
is, kunnen internationale transacties door een dergelijke procedure vertraging
oplopen. Daarnaast blijft voor de marktparticipanten het politieke risico bestaan dat
de autoriteiten de procedure in de toekomst weer strenger gaan volgen. In de tweede
categorie vallen restricties die op indirecte wijze de omvang van het kapitaalverkeer
beinvloeden. De indirecte restricties leggen geen beperkingen op aan de vrijheid van
ingezetenen en niet-ingezetenen om kapitaaltransfers te ondememen. De autoriteiten
proberen daarentegen de kapitaalstromen te controleren door de voorwaarden en de
omstandigheden waaronder deze plaatsvinden te bemvloeden, De maatregelen zijn
erop gericht om de kosten van de transacties te verhogen en/of om het verwachte
rendement op de transfers te verlagen, waardoor de marktpartijen van de voor-
genomen transacties zullen afzien.

De keuze tussen directe en indirecte restrictiemethoden hangt van diverse factoren
af, zoals de aard van het kapitaalverkeer, het achterliggende doel van de controle en

29. Zie Ruding (1969, p. 56-57). In de jaren zestig hebben de Verenigde Saten, West-Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland al een positief systeem. Japan, Groot-Brittannie en Italie volgen een
negatief systeem. Met de 'New Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law' schakelde Japan
in december 1980 over op een positief systeem. In Nederland vestigde het Deviezenbesluit van 1945
een negatief stelsel, dat in 1981 vervangen is door een positief systeem met de Wet Financiele
Betrekkingen Buitenland.

30. Voor de tweedeling zie bijv. De Roos (1978, p. 147); De Boissieu (1988, p. 62) spreekt van
'non-price'- en 'price-mechanisms'. Blundell-Wignall e.a. (1990, p. 149-152) onderscheiden behalve
'rate/quantity-regulations' ook 'powers-regulations'. Hiermee bedoelen zij restricties op activiteiten
van bijv. financiele instellingen, die bepaalde diensten niet mogen aanbieden in binnen- of buiten-
land. Voorzover deze regels kapitaaltransfers onmogeLijk maken, vallen zij onder de categorie van
directe restricties.
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de gereguleerde groep economische agenten. De vormgeving en de intensiteit van de
reglementering verschilt uiteraard per land en per periode; sedert het begin van de
jaren zestig zijn toch een aantal algemene tendensen te ontdekken in de toepassing
van controles op de verschillende vormen van kapitaalverkeer in het OESO-
gebied":

De regulering van directe investeringen van niet-ingezetenen in bepaalde binnen-
landse bedrijfstakken berust voomamelijk op industriepolitieke overwegingen. Hierbij
past een goedkeuringsprocedure, waarin de betrokken beleidsautoriteiten bij elke
investering beoordelen of deze niet strijdig is met andere nationale belangen". De
OESO-Ianden hebben de directe buitenlandse investeringen van ingezetenen al in een
vroeg stadium geliberaliseerd. Met de groei van de internationale handel gaan de
autoriteiten namelijk inzien, dat buitenlandse vestigingen bijdragen tot een ver-
betering van de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Als andere
vormen van kapitaalverkeer onder streng toezicht staan, worden directe buitenlandse
investeringen van ingezetenen veelal ontzien. In plaats van directe restricties stellen
de autoriteiten wel voorwaarden aan de financieringswijze van de buitenlandse in-
vesteringen. Ten tijde van betalingsbalanstekorten verplichten zij binnenlandse bedrij-
yen om de benodigde middelen aan te trekken op buitenlandse financiele markten.
De fmancieringsvoorwaarden voorkomen zo netto-kapitaalexporten".

Bij het aantrekken van middelen in het buitenland zijn de bedrijven dan al snel
aangewezen op de Eurokapitaalmarkt, want in de OESO-Ianden is de emissie van
aandelen en obligaties in de nationale valuta door niet-ingezetenen, traditioneel strict
gereguleerd. De regulering bestaat doorgaans uit een vergunningenplicht. Uit-
zonderingen worden gemaakt voor emissies van internationale instellingen, zoals de
Wereldbank. Ook de binnenlandse richtlijnen, onder andere vormvoorschriften,
informatievereisten, een zegelbelasting en een emissiekalender, belemmeren het

31. Mills (1976 a.b) en Rosenberg (1983) bespreken de vonngeving van kapitaalrestricties aan de
hand van concrete praktijkvoorbeelden. De algemene tendensen in het gebruik van controles voor de
typen kapitaalverkeer zijn ontleend aan OECD (1990, p. 42-44). Speciale vonnen van kapitaal-
verkeer zoals schenkingen, erfenissen, vennogenstransacties na immigratie en bij ernigratie, de
uitkering van levensverzekeringen e.d. blijven buiten beschouwing. Dit persoonlijke kapitaalverkeer
is in de OESO-Ianden aan het begin van de jaren zestig al in hoge mate geliberaliseerd.

32. De Japanse regelingen uit de jaren zestig en zeventig zijn bijvoorbeeld zeer gedetailleerd. Ze
specificeren onder andere de sectoren waarin geinvesteerd mag worden, en het maximale aandeel
van niet-ingezetenen in het eigen vennogen van de onderneming. Zie Feldman (1986, p. 146-147).
Ook landen die op dit punt een liberaal beleid volgen, zoals Canada en Groot-Brittannie, handhaven
tot op heden wetgeving voor directe binnenlandse investeringen en overnames door niet-ingezetenen.
Zie OECD (1990, p. 43).

33. Een bekend voorbeeld is het Amerikaanse 'Foreign Direct Investment Program', dat van 1965
tot 1974 grenzen stelde aan de directe buitenlandse investeringen van bedrijven. Investeringen op
basis van buitenlandse rniddelen werden niet in de limieten verrekend. Dankzij deze uitzondering
daalden de buitenlandse investeringen van Amerikaanse ondememingen in deze periode nauwelijks.
Zie Cairncross (1973, p. 43-50). Een recenter voorbeeld van deze (indirecte) financieringsrestrictie
op buitenlandse investeringen van binnenlandse bedrijven is Frankrijk in de periode mei 1981 tot
december 1985.
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grensoverschrijdend emissieverkeer.
Het beursverkeer is in het algemeen minder streng gecontroleerd dan het emis-

sieverkeer. Niettemin zijn de effectentransacties op de secundaire markten onderwor-
pen aan een grote diversiteit van directe en indirecte controles. De maatregelen lopen
uiteen voor de verschillende soorten waardepapieren en voor de verschillende markt-
participanten". In het OESO-gebied komen restricties aan kapitaalexportzijde meer
voor dan aan kapitaalimportzijde. Om beleggers te beschermen tegen malafide prak-
tijken, zijn grensoverschrijdende transacties in officieel ter beurze genoteerde effec-
ten vrijer dan transacties in niet-genoteerde waarden. In de regel leggen de OESO-
landen geen beperkingen op aan de rechten van niet-ingezetenen om eenmaal belegde
middelen te repatrieren.

Het intemationale krediet- en depositoverkeer behoort tot de meest stringent gere-
guleerde vormen van kapitaalverkeer". De transfers worden uit reeel economisch
oogpunt van ondergeschikt belang geacht. Bovendien is het gevaar vrij groot dat deze
kapitaalstromen een destabiliserend karakter hebben. Ze lenen zich goed voor specu-
latie en ze ondermijnen al snel de realisatie van beleidsdoeleinden. Een groot ge-
deelte van de transfers verloopt via het bankwezen. Hierdoor worden de banken niet
alleen ingeschakeld bij de registratie van de kapitaalstromen, maar ook bij de uit-
voering van de controles ter zake.

De reglementering van het intemationale krediet- en depositoverkeer vertoont twee
algemene tendensen. In de eerste plaats speelt de valutadenominatie een rol: krediet-
en depositotransacties in de nationale valuta worden strenger gecontroleerd dan
transacties in vreemde valuta's. In de tweede plaats passen de autoriteiten over-
wegend directe controletechnieken toe op transfers van niet-banken; particulieren
hebben een vergunningenplicht, als zij in het buitenland een deposito willen aan
houden of als zij aan niet-ingezetenen een krediet willen verstrekken. Voor de trans-
acties van banken gelden in de regel flexibeler voorschriften. De voorschriften berus-
ten soms op een herenakkoord tussen de banken en de toezichthouder". De bepalin-
gen voor het (inter)bancaire verkeer in vreemde valuta's zijn relatief mild. De autori-
teiten hebben door het bedrijfseconomisch toezicht een vrij goed zicht op de ac-
tiviteiten van de relatief kleine groep banken en op deze wijze stellen zij de banken
in staat om concurrerend te participeren in de eurovalutamarkten. De reglementering

34. In verband met mogeJijke specuJatie tegen de lire mochten tot januari 1990 ingezetenen uit
Italie bijv. niet beJeggen in buitenlandse, vastrentende waarden met een resterende looptijd van
minder dan zes maanden. Australie handhaafde tot juli 1981 uiteenlopende limieten voor beleg-
gingsfondsen en voor particulieren, die in buitenlandse aandelen en onroerend goed wilden gaan.
Zie Argy (1987, p. 115-116).

35. Zie OECD (1982) voor de algemene conc1usies t.a.v. het internationale krediet- en deposito-
verkeer.

36. In de V.S. beperkten banken 'vrijwillig' de groei van hun kredieten aan niet-ingezetenen onder
het zg. 'Voluntary Credit Restraint Program'. Het programma liep van 1965 tot 1974 en was slechts
gedeeltelijk succesvol; de banken leidden de kredietverlening om via buitenlandse vestigingen. Zie
Cairncross (1973, p. 39-43). In de jaren zestig en zeventig sloot de Zwitserse centrale bank geregeld
een 'gentlemen's agreement' met banken om geen rente te betalen op Zwitserse franc-deposito's van
niet-ingezetenen. Zie Mills (1976b, p. 199-2(0).
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beoogt doorgaans het effect van het bancaire kapitaalverkeer op de binnenlandse
liquiditeitenmassa te beperken. Daartoe hebben de restricties betrekking op de netto-
valutapositie of het netto-buitenlandse passief van de banken. Ten tijde van om-
vangrijke liquiditeitstoevoer uit het buitenland, komen kwantitatieve limieten op de
(bruto) buitenlandse passiva van de banken ook voor". Tot de indirecte maatregelen
behoren onder meer een verhoging van (marginale) minimumreserve-eisen en een
verlaging van renteplafonds op deposito's van niet-ingezetenen,

De liberalisatie van internationale handelskredieten heeft in de OESO-Ianden tradi-
tioneel een hoge prioriteit. Beperkingen op dit type kapitaalstromen beletten expor-
teurs en importeurs van goederen en diensten immers, om handelsbetrekkingen met
niet-ingezetenen aan te knopen onder de normale betalingsvoorwaarden. Niettemin
hebben sommige landen in het verleden regels opgelegd aan de voorwaarden van de
handelskredieten, zoals de omvang, de termijn en de fmancieringswijze van het
krediet. Dit geldt met name voor landen waar andere vormen van internationaal
kapitaalverkeer ook al onder toezicht staan. De handel met het buitenland biedt
binnenlandse ondernemingen in zo'n geval, de laatste mogelijkheid om renteverschil-
len met het buitenland uit te buiten, of om een speculatieve valutapositie in nemen.
Anticiperend op een wisselkoersverandering zullen zij betalingen of ontvangsten
uitstellen met kredieten, dan wel kredieten vervroegd aflossen (de zg. 'leads' en
'lags'). Aangezien het overgrote deel van de internationale handelstransacties gefi-
nancierd wordt met kredieten, kunnen op deze wijze in korte tijd grote kapitaal-
stromen op gang komen. De autoriteiten van sommige landen hebben hierdoor bij
tijd en wijle de noodzaak gevoeld om als sluitstuk van hun controlestelsel ook han-
delskredieten aan voorschriften te onderwerpen".

Enigszins vooruitlopend op de bespreking van het historisch verloop van de liberali-
satie in het OESO-gebied zijn enkele opmerkingen over de effectiviteit van kapitaal-
restricties op hun plaats. Een eenduidige evaluatie of kostenlbatenanalyse van de
rnaatregelen is om diverse redenen niet eenvoudig. Om te beginnen is er een verschil
tussen de effectiviteit van maatregelen in technische zin en in economische zin.
Bovendien ligt de afruil tussen de voor- en de nadelen van restricties op korte ter-
mijn anders dan op lange termijn".

In de regel zijn de autoriteiten wel in staat om door middel van directe of indirecte
controles specifieke kapitaalstromen te beheersen of bij te sturen. In de enge, tech-
nische zin zijn de controles dan effectief. Belangrijker is echter of de beperkingen
bijdragen tot de realisatie van de achterliggende beleidsdoeleinden. De economische
effectiviteit hangt van verschillende factoren af en, niet in de laatste plaats, van de
oorspronkelijke doelstelling zelf.

De doelstellingen hebben vaak een algemeen karakter. Dit geldt bij uitstek, als de

37. Zie Mills (1976a, p. 148-150).
38. Bekend zijn in dit verband de rnaatregelen in Frankrijk en Italie in de jaren zeventig en in de

eerste helft van de jaren tachtig. Zie Neme (1986, p. 192) en Giavazzi & Giovannini (1989, p. 167-
172).

39. Zie OEeD (1982, p. 45-48).
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autoriteiten de restricties inzetten voor externe doeleinden zoals betalingsbalanseven-
wicht en wisselkoersstabiliteit of, in het verlengde daarvan, voor het behoud van
interne beleidsautonomie in een systeem van vaste wisselkoersen. Naarmate de doel-
stellingen ruimer zijn, daalt de economische doeltreffendheid van specifieke maat-
regelen. Zoals uit het vervolg zal blijken, wijzen de ervaringen van verschillende
landen uit dat de autoriteiten aileen in staat zijn om het kapitaalverkeer effectief te
controleren als ze hun controlestelsel in de loop van de tijd uitbouwen met nieuwe
maatregelen.

De noodzaak om het controlestelsel voortdurend uit te breiden, heeft een aantal
oorzaken. In de eerste plaats krijgen ingezetenen steeds meer mogelijkbeden om de
regulering te ontwijken door de groei van het internationale handelsverkeer, de
opkomst van multinationale ondememingen en het efficienter functioneren van de
financiele markten". In de tweede plaats maken de economische agenten een leer-
proces door. Naarmate een controlesysteem langer van kracht blijft, zullen zij meer
investeren in technieken en constructies om de controles te ontwijken via nog niet
gereguleerde vormen van kapitaalverkeer". Op den duur weten de agenten ook
sneller in te spelen op nieuwe restricties, waardoor de tijdspanne waarin een stelsel-
herziening een effectieve belemmering vormt voor kapitaalstromen steeds korter
wordr". In de derde plaats neemt de prikkel voor de marktparticipanten om de re-
gulering te ontgaan juist toe wanneer de autoriteiten behoefte hebben aan een sluitend
stelsel, te weten op momenten van sterke speculatieve druk. De autoriteiten worden
vooral op die momenten gedwongen de regelgeving te intensiveren en uit te brei-
den".

De uitbreiding van het controlestelsel brengt kosten met zich mee. Naarmate het
financiele systeem van een land beter ontwikkeld is en er meer transacties met het
buitenland komen, stijgen de kosten van het bureaucratische apparaat dat moet toe-

40. Zie OECD (1990, p. 29-30). De mogelijkheden om de controles te ontwijken, zijn niet gelijk
over de marktparticipanten verdeeld. De restricties discrimineren dan vooral de kleinere marktpar-
tijen.

41. Wihlborg (1982) bespreekt de verschillende vaste en variabele, interne en externe kosten-
factoren voor ondernemingen die door de ontwikkeling van nieuwe portfoliomanagment kapitaal-
restricties trachten te ontlopen.

42. Browne & McNelis onderzoeken deze 'leerproces'-hypothese rond de herinvoering van kapi-
taalcontroles voor Ierland. Tot december 1978 was het kapitaalverkeer tussen Ierland en Groot-
Brittannie grotendeels vrij. Direct na de invoering van de controles blijken binnenlandse determinan-
ten van de tarieven in verschillende financiele markten (varierend van de interbancaire markt tot de
markt voor hypothecaire leningen) tijdelijk een grotere invloed te hebben op het Ierse rentetarieven
dan de corresponderende Britse tarieven. Zij (p. 57) concluderen dat de restricties kleine marktpar-
tijen discrirnineren: "Exchange controls succeeded in driving a wedge in only two markets, which
are populated by individuals with little market power and internationalfinancial connections. These
markets are for small deposits... and share accounts (..). However for the other interest rates, the
effects of exchange controls proved to be quite small and transitory."

43. Szasz (1976, p. 173) wijst erop dat de uitbreiding van restricties ook een internationale dimen-
sie heeft. Zodra een land geconfronteerd wordt met een sterke Iiquiditeitstoevoer uit het buitenland,
zal het restricties opleggen. Ais de maatregelen succesvol zijn, zal de kapitaalstroom rich richten op
andere landen, die op hun beurt kapitaa1controles moeten invoeren.
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zien op naleving van de voorschriften. Als de autoriteiten eenmaal gekozen hebben
voor een omvangrijk apparaat en een zorgvuldige uitvoering van het controlestelsel,
blijkt het in de praktijk vrij moeilijk om restricties in te trekken. Het gevolg is dat
tijdelijk bedoelde maatregelen permanent worden, ook als de noodzaak voor de
controle vervallen iS44.Belangrijker zijn echter de kosten in de reele economische
sfeer. Een waterdicht controlesysteem is alleen mogelijk als er ook beperkingen zijn
op directe buitenlandse investeringen en op handelskredieten. In het algemeen erkent
men dat hiermee de grens bereikt wordt; de beperkingen verzwakken de inter-
nationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven en schaden de normale handels-
betrekkingen met het buitenland". Tenslotte kunnen de controles ook maatschap-
pelijke kosten met zich mee brengen van een heel andere aard. De methoden en
technieken die de economische agenten ontwikkelen om kapitaalrestricties te ontwij-
ken zijn veelal ook nuttig om belasting te ontduiken en het zwarte geldcircuit te
stimuleren".

Concluderend kan gesteld worden dat kapitaalrestricties vooral op korte termijn
baten afwerpen. De maatregelen zijn dan uit technisch en economisch oogpunt nog
effectief; ze bieden de beleidsmakers nog enig respijt ten tijde van onevenwichtig-
heden. Bij een langdurige toepassing van controles daalt daarentegen de effectiviteit;
de marktpartijen ontwikkelen nieuwe mogelijkbeden om de beperkingen te omzeilen.
Een voortdurende uitbreiding van het controlestelsel brengt hoge kosten met zich
mee. De kosten doen zich niet alleen voor in de administratieve sfeer. Tot de kosten
behoren ook de gederfde voordelen van vrij kapitaalverkeer, zoals een meer effi-
ciente allocatie van besparingen over de investerings- en beleggingsmogelijkbeden in
de wereld en betere betalingsvoorwaarden in het handelsverkeer met het buiten-
land". Tenslotte kunnen de kosten van kapitaalrestricties hoog uitvallen als het uit-
stel van een aanpassingsbeleid bij onevenwichtigheden op korte termijn, noodzaakt
tot drastischer beleidsmaatregelen op lange termijn".

De liberaliseringstrend die zich in de laatste twee decennia, in de geindustriali-
seerde wereld heeft voltrokken, is grotendeels verklaarbaar door de verminderde
effectiviteit van kapitaalrestricties en de veranderde houding van de beleids-
autoriteiten ten aanzien van de wenselijkbeid van kapitaalrestricties.

44. "Once restrictions are adopted, one discovers quickly that the choice is either to apply them in
a very crude way with the existing administrative apparatus or to expand that apparatus. The first
choice implies wielding the blunt axe (. . .) once the latter choice is made it is quite difficult to switch
controls on and off and to be flexible according to the needs of the moment." - Szasz (1976, p.
174).

45. Zie IMF (1974, p. 85) of OECD (1982, p. 47). Hier blijkt opnieuw dat de liberalisatie van het
handelsverkeer prioriteit heeft hoven de liberalisatie van het kapitaalverkeer.

46. Zie Mathieson & Rojas-Suarez (1993, p. 18).
47. Zie OECD (1990, p. 30).
48. Zie Calrnfors (1980, p. 88-91) en V.d. Bergh (1987, p. 38).
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3.4 De liberalisering van internationaIe kapitaaIbewegingen

De liberalisering van het kapitaalverkeer komt na de Tweede Wereldoorlog traag op
gang en laat zich niet omschrijven als een continu proces. Er is eerder sprake van
een gefaseerde ontwikkeling; gekenmerkt door versnellingen, vertragingen en regio-
nale verschillen. In samenhang met de ontwikkeling van de internationale monetaire
orde en de intemationale betalingsbalansverhoudingen kunnen globaal zes fasen
worden onderscheiden in het naoorlogse financiele integrarieproces", narnelijk:

• De wederopbouwfase 1945-'58: gekenmerkt door de prioriteit voor het herstel
van de intemationale handelsbetrekkingen (§ 3.4.2).

• De bloeitijd van het Bretton Woods StelseI1958-'63: de eerste golf van liberal i-
satiemaatregelen met betrekking tot het kapitaalverkeer (§ 3.4.3).

• Spanningen in het Bretton Woods Stelsel 1963-'73: de invoering van nieuwe
restricties (§ 3.4.4).

• Flexibele wisselkoersen en de eerste oliecrisis 1973-'79: de kentering in de
tendens om kapitaalstromen te controleren (§ 3.4.5).

• De versnelling van het liberalisatieproces 1979-'84: groeiende integratie behalve
in het EMS (§ 3.4.6).

• Naar de volledige liberalisatie van kapitaalstromen 1984-'92 (§ 3.4.7).

De ervaringen in de jaren dertig (§ 3.4.1) zijn van belang voor de inrichting van het
naoorlogse monetaire systeem en voor een goed begrip van de lage prioriteit die de
beleidsautoriteiten daarin geven aan de liberalisering van (kortlopende) kapitaal-
bewegingen.

3.4.1 De voorgeschiedenis: de nadagen van de Gouden Standaard (1925-1940)

De toepassing van kapitaaIrestricties was niet ongebruikelijk tijdens de eerste periode
van de gouden standaard (1880-1914)50, maar de controle van kapitaalstromen krijgt
voor het eerst een stelselrnatig karakter tijdens het interbellum. De gouden standaard

49. De eerste drie naoorlogse fasen (tot 1973) komen overeen met die van Lamfalussy (1981, p.
196 e.v.) en V.d. Bergh (1987, p. 17 e.v.). Vergelijk de indeling van Schwartz (1983, p. 17 e.v.)
en Argy (1987, p. 107). In de hier gepresenteerde fasering wordt het post Bretton Woods tijdvak
(vanaf 1973) nader onderverdeeld.

50. In tijden van crisis paste men de regels van de ldassieke gouden standaard aan. Bij om-
vangrijke goudexporten werd de convertibiliteit van papiergeld in goud tijdelijk opgeheven. Frank-
rijk garandeerde de convertibiliteit in goud overigens niet bij wet. Groot-Brittannie dat een centrale
rol speelde tijdens de gouden standaard, deed in het algemeen minder een beroep op restricties,
maar het controleerde in 1906-1907 bijvoorbeeld wei de lange kredietveriening aan landen buiten
het Gemenebest vanwege een zwakke betalingsbalanspositie. Duitsland en Frankrijk stuurden het
internationale kredietverkeer regeIrnatig. Zie Giovannini (1989, p. 19-21) en Eichengreen (1990, p.
6-9).
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functioneert in 1925-1931 niet meer zo goed als voorheen". Een belangrijke oor-
zaak hiervoor is de slechte onderlinge afstemming van de goudpariteiten. Ondanks de
verzwakte positie van de Britse economie, besluit men het pond uit prestige-over-
wegingen te stabiliseren op de vooroorlogse goudpariteit. De overwaardering van het
pond en de onderwaardering van andere valuta's, met name de Franse franc, leiden
tot langdurige betalingsbalansonevenwichtigheden en tot een ongelijke verdeling van
de internationale goudvoorraad. De depressie van 1929 vergroot de onevenwichtig-
heden en verhoogt de politieke bereidheid om met het oog op nationale belangen, het
handels- en kapitaalverkeer met het buitenland te reguleren. In 1931 krijgen de
moeilijkheden een monetair karakter als de intemationale kredietverlening aan Oos-
tenrijk en Duitsland stokt. De vertrouwenscrisis op de financiele markten slaat over
naar Groot-Brittannie. Speculatieve kapitaalvluchten en goudopvragingen dwingen
Oostenrijk, Duitsland en Groot-Brittannie in 1931 om alle internationale betalingen
aan restricties te onderwerpen'".

De deviezenrestricties krijgen in Oostenrijk en Duitsland een permanent karakter.
Duitsland handhaaft formeel nog wel de goudpariteit van de Reichsmark, maar de
beperkingen op de internationale betalingen zijn zo ingrijpend dat in feite geen
sprake meer is van een vrije valutamarkt. De autoriteiten blokkeren de vorderingen
van buitenlandse schuldeisers op speciale rekeningen waarover slechts op nauwkeurig
omschreven wijze kan worden beschikt. Ze leiden de handelsbetalingen buiten de
valutamarkt om door middel van bilaterale akkoorden met de handelspartners. Daar-
naast introduceren ze in 1934 een meervoudig wisselkoersstelsel met zg. Aski-mar-

51. Strict genomen is er sprake van een gouden kernstandaard aangevuld met zg. goudwissel-
politiek. Zie Korteweg & Keesing (1979, p. 102). In verband met een gebrek aan goudvoorraden,
doet de Genoa-conferentie (1922), centrale banken van de deelnemende landen de aanbeveling om
niet aileen goud a1s monetaire reserve aan te houden, maar ook Iiquide vorderingen in elkaars
valuta. In de praktijk kiest men meestal voor vorderingen ('gouden wissels') op Engeland. In de
loop van de periode wisselen sommige deelnemers (Duitsland) hun deviezenreserves om in goud of
dreigen dit te doen (Frankrijk), hetgeen een voortdurende bedreiging vormt voor het systeem. Zie
Argy (1981, p. 18). Yeager (1976, p. 310-376) geeft een uitgebreide analyse van de economische
en monetaire ontwikkelingen tijdens het interbellum.

52. Directe aanleiding voor de vertrouwenscrisis vormen de solvabiliteitsproblemen van de Oos-
tenrijkse 'Credit-Anstalt'-bank in mei 1931. De 'run' op het bankwezen en de vlucht van kapitaal
naar het buitenland dwingen Oostenrijk een beroep te doen op kredietverlening door andere landen.
Frankrijk weigert zolang Oostenrijk een tolunie wil vormen met Duitsland. Door de herstelbetaling-
en is de financiele positie van Duitsland slecht. De situatie wordt in juni 1931 precair. Het faillisse-
ment van de Duitse 'Darmstadter und Nationalbank' zet aan tot een vlucht uit de mark. De Duitse
autoriteiten introduceren daarop kapitaalrestricties. In augustus voigt na intemationaal overleg, een
bevriezing van de Duitse korte schuldpositie aan buitenlandse banken, De maatregelen treffen vooral
het Britse bankwezen dat op grote schaal kredieten aan Duitse banken en bedrijven heeft uitstaan.
Uit angst voor problemen bij Londense banken trekken crediteuren hun sterlingdeposito's terug. In
twee weken verliest de Bank of England een kwart van haar goud- en dollar reserves . De markten
betwijfelen of de Britse 'Labour' -regering bereid is om het disconto te verhogen en de goudpariteit
van sterling te verdedigen; het zg. Macmillan rapport draagt aan de twijfel bij door te waarschuwen
voor de zwakke positie van London a1s financieel centrum en door te pleiten voor een ruirner
monetair beleid. De kapitaalvlucht dwingt de Britse autoriteiten de gouden standaard te verlaten op
20 september 1931. Zie Yeager (1976, p. 339-341), Argy (1981, p. 19) en Brown (1987, p. 2-4).
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ken voor de handel in (specifieke) goederen met het buitenland". In de loop van de
jaren dertig gaan ook Italie (1934) en Polen (1936) over tot permanente stelsels van
deviezencontroles.

De andere landen doen in mindere mate en slechts tijdelijk een beroep op deviezen-
reglementering. Ze besluiten in plaats daarvan de gouden standaard op te geven.
Tijdens de sterlingcrisis van september 1931 slinkt de goudvoorraad van Groot-Brit-
tannie door opvragingen zo ver, dat de autoriteiten de goudprijs moeten loslaten. Na
het verlaten van de gouden standaard deprecieert her pond fors". Het Britse voor-
beeld vindt navolging in de Scandinavische landen (september 1931), Japan (decem-
ber 1931) en de Verenigde Staten (april 1933). De overstap betekent niet dat de
valuta's volledig vrij gaan zweven. De meeste landen richten een valuta-egalisatie-
fonds op en koppelen hun valuta aan de ontwikkeling van het pond (het sterlingblok)
of aan de dollar (het dollarblok). In de praktijk is het beleid van de fondsen erop
gericht om een appreciatie van de eigen valuta te voorkomen en om een gunstige
concurrentiepositie te verwerven op de goederenmarkten". Halverwege de jaren
dertig gaat de valutaconcurrentie vooral ten koste van het continentale goudblok.
Frankrijk, Belgie, Nederland en Zwitserland handhaven vooralsnog de goudpariteit
van hun valuta's, Ondanks importbeperkende maatregelen verslechtert hun lopende
rekeningpositie; de binnenlandse aanpassingspolitiek veroorzaakt een hoge werkloos-
heid en politieke onrust. Hierdoor daalt het vertrouwen van de financiele markten in
het vermogen van het goudblok om hun valuta's op de goudpariteit te handhaven.
Speculatie tegen de franc brengt de Belgische autoriteiten ertoe om restricties in te
voeren en de franc te devalueren in april 1935. Na de devaluatie van de Franse franc
in 1936 richt de speculatie zich tegen de Zwitserse franc en de Nederlandse gul-
den". Ook deze landen verlaten de gouden standaard. Vanaf oktober 1936 gaan de
egalisatiefondsen van Groot-Brittannie, de Verenigde Staten en Frankrijk samen-
werken om valutaconcurrentie, handelsprotectionisme en deviezenreglementering
terug te dringen. In november sluiten Nederland, Belgie en Zwitserland zich bij deze
groep aan.

53. Zie Yeager (1976, p. 366-371) en Korteweg & Keesing (1979, p. 109) voor de Duitse devie-
zenregelingen in de jaren dertig. Aski is een afkorting voor: 'Auslander-Sonderkonten fur
InIandszaWungen'. Er komt een grote varieteit aan Aski-marken in omloop voor de import van
goederen die Duitsland zelf niet kan maken. De import van koffie en katoen wordt bijv. verrekend
in koffie- en katoenrnarken, die door niet-ingezetenen aileen aangewend mogen worden voor de
aankoop van bepaalde Duitse produkten.

54. Tot maart 1932 blijven er deviezenbeperkingen bestaan, maar daarna worden de controles
versoepeld. In de jaren dertig beperken de Britse restricties vooral het uitgaande effectenverkeer.
Directe buitenlandse investeringen van ingezetenen zijn relatief vrij. Emissies van niet-ingezetenen
op de Londonse kapitaalrnarkt worden scherp gecontroleerd; de schaarse binnenlandse besparingen
worden zoveel mogelijk gereserveerd voor investeringsprojecten van Britse bedrijven. Zie
Caimcross (1973, p. 57).

55. Zie Vlak (1967) voor een analyse van de werkwijze van de valuta-egalisatiefondsen, in het
bijzonder het Nederlandse fonds in de periode 1936-1940.

56. Om de speculatieve druk te weerstaan wijzigt de Nederlandsche Bank in 1935-1936 zeventien
maal haar tarieven. Op 26 september 1936 verlaat Nederland de gouden standaard en in enkele
dagen daalt de goudwaarde van de gulden met 20%. Zie Boeschoten (1992, p. 29).
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Zoals uit het voorgaande blijkt, spelen speculatieve kapitaalstromen een prominente
rol in de nadagen van de gouden standaard. Bij de relatief lage rentevoeten uit de
dertiger jaren zijn de wisselkoersverwachtingen bun belangrijkste drijfveer, Het
'vagabonderende kapitaal' heeft een destabiliserend effect; de kapitaalstromen ver-
groten betalingsbalansonevenwicbtigheden en ze dwingen landen uiteindelijk om te
devalueren of om de gouden standaard te verlaten". De toepassing van kapitaal-
restricties onder dergelijke omstandigheden blijkt op langere termijn dus niet erg
succesvol. In een evaluatie van de maatregelen tegen de 'hot money' -flows komt
Nurkse voor de Volkerenbond in 1944 tot een aantal (verrassend actuele) conclusies.
In de eerste plaats is het niet voldoende om slechts enkele typen kapitaalexport te
controleren; de marktparticipanten zijn inventief in bet omzeilen van de regels. Als
de autoriteiten een stelsel willen dat bestand is tegen aile speculatie dan zullen zij
aile internationale betalingen onder toezicht moeten stellen, ook die uit hoofde van
het handelsverkeer". In de tweede plaats tast de invoering van restricties het ver-
trouwen van de financiele markten in het beleid van de nationale autoriteiten zo aan
dat de kapitaalvlucht intensiveert. Er ontstaat een cyclus waarin regulering en ont-
wijkingsgedrag elkaar versterken". In de derde plaats hebben de restricties een
negatief effect op de handel met het buitenland; niet aIleen vanwege de transactiekos-
ten die de deviezenrestricties met zich meebrengen, maar ook voorzover zij een
verkeerde waardering van valuta's in stand houden. Tenslotte wordt de geringe
doeltreffendheid van de restricties deels toegeschreven aan het feit dat alleen landen,
die geplaagd werden door hoge kapitaalexporten, ze toepasten. De effectiviteit zou
verhoogd kunnen worden door samenwerking met landen die geconfronteerd worden
met de toevlucht van speculatief kapitaal'".

De slechte ervaringen die in de jaren dertig zijn opgedaan met protectionisme, valu-
taconcurrentie, wisselkoersvolatiliteit en destabiliserende kapitaalstromen drukken

57. Zie Yeager (1976, p. 372-375) en Korteweg & Keesing (1979, p. 116); Aan bet eind van de
jaren dertig komen de 'hot money flows' ook door politieke motieven op gang; door de oorlogs-
dreiging loopt de spanning in Europa op en ontstaat een hoge kapitaalvlucht naar de Vereoigde
Staten vanaf 1938. Na de oorlogsverklaring in september 1939 stellen Groot-Brittannie en Frankrijk
alle internationale transacties onder officieel toezicht. Eind maart 1940 zijn alleen de Amerikaanse
dollar, de gulden, de Belgische en de Zwitserse franc nog vrij van deviezenrestricties.

58. Zie League of Nations (1944, p. 162-189). Nurkse gaat nog verder wanneer hij stelt (p. 165):
"Even if all possible leakages were stopped, a flight of capital may still persist - a flight not into

foreign currencies but into domestic goods, shares and other 'real assets ', (... ) ... so that the strain
is not suppressed, but merely shifted from the capital account of the balance of payments to the
currrent account. "

59. Zie League of Nations (1944, p. 163): "..experience has shown that the introduction of control
itself has tended to upset confidence further, increasing the urge to export capital and making it
necessary to tighten the control and to scrutinze even commercial transactions more closely. The
process may thus be self-aggravating to some extent. "

60. League of Nations (1944, p. 188): "... control might be more effective and at the same time
less stringent and burdensome if countries gave help to each other. This help might take two forms:
(1) exchange of information concerning private balances held abroad; and (2) control by capital-
receiving countries designed to check abnormal imports of funds for non-productive purposes. "
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hun stempel op de onderhandelingen over het naoorlogse internationale monetair
systeem. Alles is erop gericht om te komen tot een stelsel waarin de internationale
handel onbelemmerd kan gedijen. Vaste wisselkoersen zijn daarbij belangrijk, maar
de handhaving ervan mag geen loden last zijn voor het interne beleid. Over de regu-
lering van het internationale kapitaalverkeer lopen de meningen uiteen.

De Verenigde Staten pleiten voor volledige vrijheid van aIle internationale betalin-
gen. In hun visie zou aIleen in uitzonderlijke situaties een rol zijn weggelegd voor
kapitaalrestricties?'. Het Britse voorstel houdt terdege rekening met een zwakke
economische positie na de oorlog. Het plan Keynes hecht sterk aan interne beleids-
autonomie; elk land zou vrij moeten zijn om het gewenste werkloosheidsniveau te
kiezen. De mogelijIcheid om kapitaalstromen te reguleren beschouwt het als de logi-
sche consequentie van dit doel". Om de effectiviteit van de controles van een land
te verhogen, pleit het plan voor samenwerking tussen de lidstaten bij het reguleren
van de kapitaalstromen. De effectiviteit van de maatregelen vereist bovendien dat aile
internationale transacties onder officieel toezicht staan. Dit toezicht mag de lopende
rekeningtransacties in principe niet hinderen. Evenmin is het de bedoeling om
investeringsgebonden ofwel productief kapitaalverkeer met een stabiliserend karakter
te belemmeren'".

In het eindresultaat van deze onderhandelingen, te weten de 'Articles of
Agreement' van het IMF, ligt de prioriteit bij de liberalisering van de internationale
betalingen die voortvloeien uit de handel in goederen en diensten?'. Formeel krijgt
het IMF geen zeggenschap over de inzet van kapitaalbelemmeringen door lidstaten.
Het IMF kan hen niet verplichten restricties af te schaffen, maar ook niet om restric-

61. Zie Gold (1977, p. 7) en Epstein & Schor (1992).
62. Zo schrijft Keynes aan R. Harrod in een brief, d.d. 19 april 1942: "I disagree most strongly

with your view that the control of capital movements may very possibly be unnecessary (..j In my
view the whole managment of the domestic economy depends upon being free to have the
appropriate rate of interest without reference to the rates prevailing elsewhere in the world. Capital
control is a corollary to this. "- Keynes (ed. 1980, p. 148-149).

63. "[ share the view that central control of capital movements both inward and outward, should
be a permanent feature of the post-war system. If it is to be effective, it involves the machinery of
exchange control for all transactions, even though a general open license is given for all remittances
in respect to current trade. (..) But control of this kind will be much harder to work .. by unilateral
action than as part of a uniform multilateral agreement by which capital movements can be
controlled at both ends. (.. j This should not mean that the era of international investment should now
be brought to an end. (..) The object .. is to have a means of distinguishing (a) between .. genuine new
investment for developing the world's resources; and (bj between movements, which will help to
maintain equilibrium, from surplus countries to deficiency countries and speculative movements or
flights out of deficiency countries or from one surplus country to another. "- Keynes (ed.1980, p. 52-
53) in 'Proposals for an International Currency Union'.

64. Artikel I van de IMF-statuten noemt als een van de doeleinden van het Fonds, de afschaffing
van aile deviezenrestricties, die de groei van de wereldhandel hinderen. Daarentegen laat artikel
VI.3, de Iidstaten vrij in de reglementering van internationale kapitaalstromen, mits de controles
geen belemmering vormen voor lopende transacties. Hiermee wordt volgens artikel XXX.d, gedoeld
op betalingen die voortvloeien uit handelstransacties (in goederen en diensten), rentebetalingen op
leningen en in beperkte mate aflossingen van leningen, afschrijvingen op directe investeringen en
inkomensoverdrachten in familieverband. Zie IMF (1988a).
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ties toe te passen. Zolang de lidstaten lopende rekeningtransacties niet hinderen, zijn
ze vrij om kapitaaltransfers te reguleren. De lidstaten mogen ook buiten IMF-
verband afspraken maken over de toepassing van controles". In de praktijk zal het
IMF een liberale houding aannemen ten aanzien van internationale kapitaalstrom-
en66•

3.4.2 De wederopbouw: herstel internationale handelsbetrekkingen (1945-1958)

Na de oorlog komt het intemationale betalingsverkeer moeizaam op gang. De pro-
duktiecapaciteit en de exportmogelijkheden van Europa en Japan zijn sterk gedaald,
terwijl de behoefte aan importen, met name vanuit de Verenigde Staten, in verband
met de wederopbouw groot is. Om de beschikbare reserves optimaal te benutten gaat
de reglementering van intemationale betalingen ver. De geldeenheden van Japan en
de Europese landen zijn nog niet convertibel; zonder toestemming en tussenkornst
van de moneta ire autoriteiten is het niet mogelijk om vreemde valuta's te kopen voor
transacties in goederen, diensten en financiele activa met niet-ingezetenen".

Het handelsverkeer met andere landen (muv. de VS) verloopt in het begin van deze
fase via bilaterale akkoorden. In zo'n akkoord garanderen de twee landen elkaar
handelsbetrekkingen en maken zij afspraken over wederzijdse kredietfaciliteiten bij
onevenwichtigheden in de onderlinge betalingen. Aan het eind van de jaren veertig
vormt het netwerk van bilaterale akkoorden een knelpunt voor de groei van de Euro-
pese handel. In het kader van de Organisatie voor Europese Econornische Samen-
werking (OEES) worden initiatieven genomen om de handel te stimuleren. Met steun
van het Marshall Plan vindt in 1950 de oprichting plaats van de Europese Betalings-
unie (EBU). De EBU is een multilateraal clearingmechanisme voor de deelnemende
landen. In plaats van een positie ten opzichte van elke handelspartner, resteert voort-
aan een (dollar)positie per lidstaat ten opzichte van de EBU. Binnen bepaalde gren-
zen zijn er kredietfaciliteiten voor landen met een gecumuleerde tekortpositie". De
EBU-overeenkomst is nauw verbonden met een OEES-programma voor de liberali-
satie van de handel. De afspraken beogen het gebruik van importquota terug te

65. Zo kan het dat in de EEG (1958) en de OESO (1961) afspraken tot stand komen om aileen
onderling het kapitaalverkeer te Iiberaliseren.

66. Tot nu toe hebben landen met grootschalige kapitaalexporten, trekkingen mogen doen op de
reserves van het Fonds, hoewel het IMF een dergelijk beroep niet hoeft te honoreren volgens artikel
VI.1(a). Evenmin heeft het Fonds een land in zo'n positie verzocht om kapitaalrestricties in te
voeren. In plaats daarvan probeert het IMF de oorzaken van de destabiliserende kapitaalstromen
weg te nemen en de juiste voorwaarden voor stabiliserende stromen te scheppen. Zie Gold (1977, p.
20 en p. 46 e.v.).

67. In Nederland is het betalingsverkeer met het buitenland geregeld via een vergunningenstelsel in
het Deviezenbesluit (1945). In november 1945 bestaan alleen internationale afspraken met Belgie en
Groot-Brittannie. In principe moet degene die een betaling wi! verrichten in eigen land een vergun-
ning aanvragen. Als deze is toegekend, kan uitbetaling in het andere land plaatsvinden zonder
vergunning, maar wei met in achtneming van de formaliteiten aldaar. Zie Amsterdarnsche Bank
(1945, p. 17).

68. Zie Kaplan & Schieiminger (1989, p. 92-96).
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dringen. Ret OEES-programma handhaaft weI beperkingen op importen uit de Ver-
enigde Staten".

Vlak na de oorlog is alleen het kapitaalverkeer vanuit de Verenigde Staten en Zwit-
serland relatief vrij". De overige Europese landen en Japan handhaven in verband
met de dollarschaarste vooralsnog negatieve controlestelsels die vooral uitgaande
kapitaalstromen aan banden leggen".

In de loop van de vijftiger jaren komt hierin verandering, als de Amerikaanse
betalingsbalans vrijwel permanent een tekort gaat vertonen door een daling van het
lopende rekeningoverschot en een stijging van de netto-kapitaalexport". Aan-
vankelijk juicht men deze tekorten nog toe; ze stellen de landen in de rest van de
wereld in staat om hun dollarreserves op peil te brengen.

Ret hers tel van het internationale betalingsverkeer verloopt niet in aile Europese
landen even voorspoedig. In 1947 mislukt de poging om de exteme convertibiliteit
van het pond te herstellen". Na de devaluatie van het pond in 1949 geven de Britse
monetaire autoriteiten, het bankwezen weI meer vrijheid om in vreemde valuta's te
handelen. Vanaf 1952/'53 treden in de EBU problemen op doordat landen met terug-
kerende betalingsbalansproblemen de tijdelijke kredietfaciliteiten permanent gebrui-
ken. Tekortlanden, zoals Frankrijk, Italie en Groot-Brittannie, verscherpen hun
handelsmaatregelen en deviezenbeperkingen. De surpluslanden van de EBU, met
name West-Duitsland en Belgie-Luxemburg ; liberaliseren daarentegen hun kapitaal-
verkeer.

De Duitse autoriteiten staan in 1952 directe buitenlandse investeringen toe. Vanaf
1956 krijgen ingezetenen meer vrijheid om te beleggen in buitenlandse waarde-
papieren en mogen niet-ingezetenen de opbrengsten uit DM-beleggingen omzetten in
vreemde valuta's". De Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) liberal i-
seert het kapitaalverkeer in 1951/'52. In deze periode vertoont de betalingsbalans van
de BLEU een surplus ten opzichte van de andere EBU-Ianden, maar een tekort ten
opzichte van het dollargebied. De dollarinconvertibiliteit van de valuta's uit de EBU-

69. Het liberalisatieproces verloopt niet zonder onderbrekingen: landen die in betalingsbalanspro-
blemen raken, nemen tijdelijk hun toevlucht tot importbeperkende maatregelen (bijv. Groot-Brit-
tannie in 1951, Frankrijk in 1952 en 1957). Zie Yeager (1976, p. 414).

70. Zwitserland kent tot 1949 een aparte vaIutamarkt voor kapitaaItransacties. Zie V.d. Bergh
(1987, p.20).

71. Zo zijn in Japan kapitaalimporten vanwege het deviezengebrek relatief vrij; maar de repa-
triering van de beleggingen in Japanse waardepapieren mag pas na een procedure die in de jaren
vijftig nog meer dan vijf jaar tijd in beslag neemt. Zie Feldman (1986, p. 148).

72. Oorzaken zijn o.a. de devaIuatie van de meeste valuta's ten opzichte van de dollar in 1949, de
oorlog in Korea (1950) en importrestricties op Amerikaanse goederen in Europa en Japan. De netto-
kapitaalexport is aanvankelijk een gevolg van de hulpprogramma's van de Amerikaanse overheid
maar na 1955 van directe buitenlandse investeringen van de particuliere sector. Zie Argy (1981, p.
31-33).

73. Het experiment om de convertibiliteit van het pond te herstellen, heeft alleen betrekking op
lopende rekeningtransacties. Na zes weken blijkt een $ 3,75 mJd.lening van de Verenigde Staten niet
toereikend aIs niet-ingezetenen op grote schaal sterlingvorderingen ornzetten in dollars. Zie Greene
& Isard (1991, p. 20).

74. Zie Deutsche Bundesbank (1985, p. 16-17).
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landen verhindert evenwel de saldering van het tekort met het surplus. Om de ac-
cumulatie van deviezenreserves in EBU-valuta's te voorkomen en om zich gelijktij-
dig te beschermen tegen kapitaalexporten naar het dollargebied, introduceert het
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel (BLIW) een dubbel valutamarktstelsel.
In de officiele gereglementeerde markt worden in principe alle betalingen afgewik-
keld die betrekking hebben op het goederen- en dienstenverkeer. Het kapitaalverkeer
loopt via de vrije markt. Hier is de Nationale Bank van Belgie niet verplicht om te
intervenieren in het kader van de Bretton Woods-wisselkoersafspraken".

In december 1958 is de internationale reservepositie van vele EBU-Ianden zo ver-
beterd, dat zij aandringen op het herstel van de convertibiliteit van hun geldeenhe-
den, ook ten opzichte van de dollar". De EBU wordt opgeheven. Het herstel van
de externe convertibiliteit beperkt zich voorlopig tot lopende rekeningtransacties.
Internationale betalingen die voortvloeien uit het handelsverkeer zijn hiermee de
facto geliberaliseerd". De externe convertibiliteit strekt zich in de meeste landen
nog niet uit tot kapitaaltransacties.

3.4.3 De bloei van Bretton Woods: de eerste liberalisatiegolf (1958-1963)

In de loop van de jaren vijftig neemt het vertrouwen in het Bretton Woodsstelsel toe.
De internationale handel groeit historisch gezien snel. De meeste landen realiseren
een hoge economische groei en slagen erin de werkloosheid terug te dringen bij een
laag inflatieniveau. Problemen als betalingsbalansonevenwichtigheden en valutacrises
blijken nog hanteerbaar door wijzigingen in het binnenlands (moneta ire) beleid van
de getroffen landen. Uitzonderingen zijn het zweven van de Canadese dollar (1950-
1962), de devaluatie van de Franse franc (1958) en het forse beroep van Groot-Brit-
tannie (1956) en Frankrijk (1957/'58) op de kredietfaciliteiten van het IMF78.

75. Tot mei 1971 is het dubbele valutamarktstelsel van de BLEU asymmetrisch. De vrije koers
kan aileen boven de officiele koers voor vreemde valuta uitkomen, omdat het mogeJijk is om de-
viezen te kopen in de vrije markt en deze te verkopen in de officiele markt. De scheiding tussen de
markten is niet volledig: voor diverse transacties mag men kiezen tussen de vrije of de officiele
markt. Aileen voor de conversie van deviezen, ontvangen uit de handel in goederen en diensten met
het buitenland, is men aangewezen op de officiele markt, terwijl de vraag naar vreemde valuta voor
het uitgaande kapitaaltransfers (exel. ctireete investeringen) aangewezen is op de ongereglementeerde
markt. Zie Abraham (1974, p. 7-9), Decaluwe & Steinherr (1976, p. 288-293) en Korteweg &
Keesing (1979, p. 181).

76. Het gaat hier om precies te zijn om Belgie-Luxemburg, Frankrijk, Groot-Brittannie, Italie,
Nederland en West-Duitsland, Zie Yeager (1976, p. 419).

77. In februari 1961 wordt dit geformaliseerd: negen Europese landen doen dan niet meer een
beroep op IMF-artikel XIV, dat landen in speciale ornstandigheden het reeht geeft om internationale
handelsbetalingen te eontroleren. In plaats daarvan aanvaarden zij artikel VIII: zonder expliciete
toestemming van het Fonds reguleren zij deze betalingen niet. Zie de Vries (1987, p. 30-32).

78. De goede werking van aanpassingsmechanismen berust, aehteraf bezien, voor een groot deel
op speciale ornstandigbeden: de Amerikaanse naoorlogse steun, de vrij hoge (verborgen) werkloos-
heid in Europa en Japan, de asymmetrie op het gebied van handelsproteetionisme (Ianden met een
betalingsbalanssurplus en de VS zijn be reid te Jiberaliseren, terwijl tekortlanden importen restric-
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Het optimisme omtrent het functioneren van het internationale monetaire systeem
en enkele institutionele veranderingen vormen belangrijke impulsen voor het inter-
nationale kapitaalverkeer in deze fase. In de eerste plaats leidt de externe conver-
tibiliteit van de Europese valuta's tot een verbreding en verdieping van de valutahan-
del zowel op de contante markt als op de termijnmarkt. Door hogere concurrentie
dalen de transactiekosten en stijgt de internationale kapitaalmobiliteit. Met name het
kortlopende kapitaalverkeer wordt gevoeliger voor internationale renteveranderin-
gen". Daarnaast stimuleren de Europese plannen voor een gemeenschappelijke
markt het langlopende kapitaalverkeer. De Amerikaanse kapitaalexport bereikt in het
begin van de jaren zestig een hoog niveau. De kapitaalexport wordt voor een groot
deel veroorzaakt door directe buitenlandse investeringen van Amerikaanse bedrijven
in Europa en door emissies van Europese bedrijven op de Amerikaanse kapitaal-
markt.

Het internationale kapitaalverkeer neemt ook een hoge vlucht door het ontstaan van
de eurovalutamarkten in Londen'". Sinds het eind van de jaren vijftig hebben de
eurovalutamarkten, relatief vrij van kapitaaicontroles en regulering door de mone-
taire autoriteiten, een spectaculaire groei doorgemaakt en een belangrijke bijdrage
geleverd aan de verbetering van het internationale financiele intermediatieproces, aan
de introductie van nieuwe financiele instrumenten en aan de integratie tussen natio-
nale financiele markten".

Tenslotte gaan steeds meer landen over tot liberalisering van het kapitaalverkeer.
Aan het eind van de jaren vijftig hebben de Verenigde Staten, West-Duitsland en
Zwitserland het kapitaalverkeer volledig geliberaliseerd. Belgie handhaaft het dubbele
valutamarktstelsel, maar in de periode 1961-1966 is het verschil tussen de vrije
dollarkoers en de officiele koers klein door het ontbreken van omvangrijke specula-
tieve kapitaalexporten". Vanaf 1958 trekken Frankrijk en Italie geleidelijk kapitaal-

teren), de dollarschaarste en de rol van de dollar als intemationale reservevaluta waardoor de
centrale banken in de rest van de wereld bereid zijn om te intervenieren op de valutamarkten en om
de Amerikaanse betalingsbalanstekorten te financieren. Zie Yeager (1976, p. 403-405) en de Vries
(1987, p. 55-59).

79. Zie Yeager (1976, p. 422 en p. 568).
80. De eurovalutamarkten ontstaan als een reactie op regelgeving. In verband met de sterlingcrisis

van 1957 leggen de Britse autoriteiten beperkingen op aan de buitenlandse kredietverlening door
banken in pond sterling. Om de leidinggevendepositie van Londen in de intemationale handelsfman-
ciering niet te verliezen aan andere financiele centra, zoals New York, gaat het Londense bankw-
ezen de kredieten in dollars verstrekken. Door de Amerikaanse betalingsbalanstekorten is de dol-
larschaarste in de jarenvijftig verdwenen; steeds meer Europese ondememingen bezitten dollar-
tegoeden bij Amerikaanse banken. In het kader van de zg. 'Regulation Q' golden destijds rentepla-
fonds op kortlopende deposito's in de Verenigde Staten. Door nu wei een rente te bieden op dollar-
deposito's in Londen zijn de Britse banken in staat om dollars aan te trekken en een nieuwe markt
in zg. 'eurodollars' op te bouwen. Zie v. Roij (1992, p. 11-12).

81. Zie van Roij (1973) voor de groei, de bestaansvoorwaarden en de betekenis van de Euro-
dollarmarkt.

82. Het vermogen van het dubbele wisselmarktstelsel om kapitaaiexporten te controleren wordt
nog niet echt op de proef gesteld. Zie Decaluwe & Steinherr (1976, p. 293-296) en De Grauwe
(1976, p. 390-391).
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controles in. Na januari 1967 is zelfs het korte kapitaalverkeer in Frankrijk vrij; als
voornaarnste restrictie resteert een vergunningenplicht voor directe investeringen van
niet-ingezetenen". Vanwege een aanhoudend zwakke exteme positie handhaaft
Groot-Briuannie een rentabiliteitscriterium voor directe buitenlandse investeringen.
Aileen als de investering binnen drie jaar tot exportinkomsten of een verbetering van
de Britse betalingsbalans leidt, geven de autoriteiten hun toestemming. Voor het
uitgaande effectenverkeer stellen zij geen deviezen beschikbaar; de beleggers zijn
hiervoor aangewezen op een speciaal valutacircuit, de zg. 'investment currency mar-
ket". Japan kampt door een sterke groei van de (investerings)vraag met terugke-
rende betalingsbalanstekorten. De problemen rond het tekort van 1961/'62 geven
aanleiding om kapitaalimporten te stimuleren. Het negatieve stelsel blijft in tact,
maar niet-ingezetenen krijgen meer mogelijkheden om in Japan te investeren en om
te beleggen in Japanse aandelen en obligaties. De richtlijnen voor de repatriering van
inkomsten uit beleggingen in Japanse aandelen worden in 1963 afgeschaft, De moge-
lijkheden om opbrengsten uit beleggingen in Japanse obligaties te repatrieren ver-
ruimen in 196585.

Behalve op nationaal niveau, worden in deze fase ook in internationaal verband
pogingen ondemomen om het kapitaalverkeer te liberaliseren. In december 1957
besluiten de OEES-lidstaten om internationale transfers die voortvloeien uit directe
buitenlandse investeringen te liberaliseren. De lidstaten geven voorrang aan de libe-
ralisatie van kapitaalstromen met een lange terrnijn karakter; er is geen overeenstem-
ming omtrent de liberalisatie van het internationale effectenverkeer en het korte
kapitaalverkeer. In december 1959 stelt de OEES een code op met liberalisatiever-
plichtingen voor directe buitenlandse investeringen, handelskredieten en het zg.
persoonlijk kapitaalverkeer'". Deze code wordt de voorloper van de OESO-Kapitaal-
code en de EG-richtlijnen terzake.

83. Deze directe restrictie wordt gehandhaafdvanwege het Franse wantrouwen tegen de grootscha-
lige investeringen van Amerikanen in Europa. Zie Mills (1976b, p. 205), Neme (1986, p. 178) en
Giavazzi & Giovannini (1989, p. 165).

84. Sinds de oorlog zijn Britten die vreemde valuta willen kopen voor buitenlandse beleggings-
doeleinden, aangewezen op andere ingezetenen, die bereid zijn hun buitenlandse actief (deels) te
verkopen. Gegeven dit beperkte, potentiele aanbod leidt meer vraag in de 'investment currency
pool' tot een premie (soms meer dan 50%) op de officiele wisselkoers. Een hogere premie maakt
buitenlandse beleggingen uiteraard minder aantrekkeLijk;de variabiliteit van de premie maakt de
toekomstige opbrengst van buitenlandse beleggingen bovendien onzeker in termen van sterling. De
'pool' is alteen toegankeUjk voor ingezetenen en in principe intervenieert de Bank of England er
niet. Met de partiele valutamarkt voorkomt zij dat het beleggingsverkeer invloed heeft op de offi-
ciele wisselkoers. Bij tijd en wijle dirigeert zij ook andere kapitaalstromen door de 'pool'. Vanaf
mei 1962 kunnen bedrijven voor investeringsprojecten, die niet aan het rentabiliteitscriterium vol-
doen, vreemde valuta kopen in de 'investment currency market'. Zie Bank of England (1976).

85. Zie Feldman (1986, p. 146 e.v.).
86. Zie OEBS (1961, p. 12-20 en p. 31 e.v.).



127

De OESO-Kapitaalcode (1961)87 schrijft voor dat elke lidstaat zal streven naar de
liberalisering van het kapitaalverkeer om een effectieve economische samenwerking
mogelijk te maken. Ongeschreven uitgangspunt van het liberaliseringsbeleid is een
gelijke behandeling van ingezetenen en niet-ingezetenen door elk OESO-Iand
(,national treatment'). Volgens het 'non-discrimination-principe mogen liberalisatie-
en restrictiemaatregelen geen onderscheid maken tussen de ingezetenen uit verschil-
lende OESO-Ianden. Hierop bestaat wel een uitzondering voor douane-unies en
gemeenschappelijk markten. Als de EG-Ianden besluiten om in een hoger tempo te
liberaliseren, zijn ze niet verplicht om de overige OESO-Ianden eenzelfde vrijheid
van kapitaalverkeer te bieden".

De Code onderscheidt kapitaalverrichtingen met een onvoorwaardelijke liberalisa-
tieverplichting (lijst A) en een voorwaardelijke verplichting (lijst B). Lijst A omvat
operaties als directe investeringen, transacties in ter beurze genoteerde effecten en
handelskredieten. Op lijst B gaat het om transfers met een lage liberaliseringspriori-
teit zoals transacties in niet-genoteerde waarden, het emissieverkeer, het krediet- en
depositoverkeer en geldmarkttransacties. De liberalisatie van de transacties op lijst B
is vrijblijvend; een land kan op elk moment nieuwe restricties opleggen aan deze
verrichtingen. Voor de transfers op lijst A ligt dit anders. Zodra een land, na onder-
tekening van de Code, de kapitaalverrichtingen van lijst A liberaliseert, kan het deze
transacties in principe niet opnieuw reguleren". Het is de bedoeling om zo het libe-
raliseringsproces onomkeerbaar te maken en het politieke risico op nieuwe restricties
te verminderen. Herintroductie van restricties kan volgens artikel 7.b. van de Code
aileen als het land kan aantonen dat de liberalisatie leidt tot grote economische en
financiele onevenwichtigheden. Deze specifieke derogatie is tijdelijk; men verwacht
dat het land de liberalisatiemaatregelen spoedig in ere herstelt'".

87. Zie Blommestein & Tulp (1987) en OESO (1987; 1990, p. 13-21 en p. 79 e.v.). Behalve de
'Capital Movements Code' heeft de OESO een 'Current Invisibles Code' voor de liberalisatie van de
onderlinge handel in diensten en de transfer van kapitaalopbrengsten. Deze code streeft ook naar de
vrijheid van vestiging voor dienstverlenende bedrijven ter ondersteuning van activiteiten in andere
OESO-Ianden.

88. Hoewel de liberaliseringsbeginselen duiden op het effectief vrijrnaken van kapitaaltransfers en
dus op de afschaffing van aile mogelijke belemmeringen, beschouwt men indirecte restricties, zoals
dubbele valutamarktstelsels, (bron)belastingen op transacties, renteloze depositoverplichtingen e.d.,
aanvankelijk niet in strijd met de Code. De indirecte restricties hebben wei een kostenverhogend
effect op de kapitaaltransacties, maar rnaken de verrichtingen immers Diet onmogelijk. Zie OECD
(1990, p. 39).

89. Er zijn twee momenten waarop een land een voorbehoud (,reservation') kan maken t.a.v. de
Iiberalisatie van een kapitaalverrichting op lijst A te weten (1) bij ondertekening van de Code en (2)
zodra de zg. 'Committee on Capital Movements and Invisible Transactions' van de OESO overgaat
tot herziening van lijst A en nieuwe verrichtingen toevoegt, mag een land een voorbehoud maken
voor de nieuwe verplichtingen. Andere taken van het CMIT zijn het toezicht op naleving van de
Code en het periodieke overleg, de zg. 'examinations', met elke Iidstaat over verdere liberalisatie-
maatregelen.

90. De tijdelijke derogatieprocedure lijkt op het eerste gezicht de financiele integratie van de
OESO te belemmeren. In werkelijkheid is de procedure bedoeld om te voorkomen dat landen met
tijdelijke aanpassingsproblemen min of meer gedwongen worden hun medewerking aan de Code
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In 1964 is de Code door aIle OESO-Ianden ondertekend met uitzondering van
Australie, Canada, Finland en Nieuw-Zeeland. Van de overige 20 lidstaten maken 15
landen op relatief grote schaal gebruik van de mogelijkbeid om een voorbehoud te
maken jegens verschillende liberalisatieverplichtingen. Griekenland, IJsland en Tur-
kije doen een beroep op een algemene derogatie waardoor zij aan de meeste verplich-
tingen niet hoeven te voldoen.

In het EEG- Verdrag dat op 1 januari 1958 in werking treedt, worden niet aileen
beginselen opgenomen voor het vrije verkeer van goederen, diensten en personen,
maar ook voor dat van kapitaal tussen de lidstaten. Artikel 67 van het Verdrag legt
vast dat alle beperkingen op het kapitaalverkeer binnen de Gemeenschap opgeheven
moeten worden, voorzover nodig voor de goede werking van de gemeenschappelijke
markt?'. De liberalisatie van het kapitaalverkeer vergt aanpassingen in de nationale
wetgeving van de lidstaten. Het liberalisatieproces is daarom afuankelijk van uit te
vaardigen richtlijnen".

In afwijking van de OESO-code onderscheidt de Eerste richtlijn (mei 1960) vier
lijsten met kapitaalverrichtingen. De onvoorwaardelijke liberalisatieverplichtingen
zijn verdeeld over lijst A en lijst B. Lijst A omvat alle kapitaaltransfers die nauw
verbonden zijn met het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, zoals
directe investeringen, handelskredieten, beleggingen in onroerend goed en het per-
soonlijk kapitaalverkeer. Het verschil tussen lijst A en B is dat de verrichtingen op
Iijst B (de aan- en verkoop van ter beurze genoteerde effecten) mogen plaatsvinden
tegen een andere wisselkoers dan de officiele koers voor lopende rekeningtransacties.
De overige kapitaalbewegingen hebben een lage Iiberaliseringsprioriteit". De Twee-
de richtlijn (december 1962) is een herziening van de Eerste richtlijn met enkele
aanvullingen op Iijst A.

Aanvankelijk verloopt de liberalisering binnen de EEG voorspoedig. In november
1966 bestaat er volledige vrijheid van kapitaalverkeer op het gebied van directe
investeringen, korte en middellange handelskredieten, transacties in ter beurze geno-

volledig op te zeggen.
91. Merk op dat dit voorbehoud in artikel 67.1 (te weten liberalisatie:" ... to the extent necessary

for the proper functioning of the internal market.. ") een lage liberaliseringsprioriteit geeft aan
kortlopende kapitaalbewegingen (m.u.v. kortlopend handelskrediet). Volgens artikel 71 streven de
EG-landen emaar om geen nieuwe restricties in te voeren en om verdergaande liberalisatiemaatrege-
len te nemen als hun economische situatie dat toelaat. Hier is dus geen sprake van een verplichting.
Zie EG (1989a, p. 7-12) voor de originele Verdragsbepalingen m.b.t. de liberalisatie van kapitaal-
verkeer.

92. Benink (1990) bespreekt de Europese richtlijnen op het gebied van financiele integratie.
93. De 'items' op lijst C hebben een voorwaardelijke liberalisatieverplichting. Het gaat onder

andere om transfers als de aan- en verkoop van Diet ter beurze genoteerde waardepapieren en
participaties in beleggingsfondsen, emissies van niet-ingezetenen op de binnenlandse kapitaalmarkt,
langlopende handelskredieten en kredietverlening die losstaat van de intemationale handel. Op lijst
D worden alle vormen van kapitaalverkeer verzameld die niet geliberaliseerd hoeven te worden. Het
betreft bier met name beleggingen op korte termijn en het openen van zicht- en termijndeposito's bij
banken.
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teerde effecten en transacties in de peroonlijke sfeer?', Voor de overige vormen van
kapitaalverkeer komt het intra-europese liberalisatieproces niet zo goed op gang; de
lidstaten kunnen na goedkeuring door de Europese Commissie, een beroep doen op
de vrijwaringsclausules uit het EEG-Verdrag. Volgens artikel 73 mogen zij restricties
handhaven, zolang kapitaalbewegingen de werking van de binnenlandse kapitaalmarkt
verstoren. Artikel 108 en 109 biedt de lidstaten de rnogelijkheid om kapitaalcontroles
te gebruiken als instrument voor het oplossen van betalingsbalansproblemen".

3.4.4 Spanningen in bet Bretton Woods-stelsel: nieuwe restricties (1963-1973)

Achteraf gezien, markeren de EG-richtlijnen (1960-1963) en de OESO-Code (1960,
herzien in 1964) een tijdelijk hoogtepunt in het streven naar de liberalisatie van
internationale kapitaalstromen in de geindustrialiseerde wereld.
In 1960/'61 doorbreekt West-Duitsland de prille liberaliseringstendens al met

nieuwe kapitaalrestricties, De Duitse autoriteiten voeren op grond van interne over-
wegingen een verkrappend monetair beleid, maar ze worden hierbij gehinderd door
de liquiditeitstoevoer uit het buitenland. De kapitaalimport groeit door de sterke
positie van de Duitse mark en door de relatief hoge Duitse rente bij een ruim mone-
tair beleid in de Verenigde Staten. am de destabiliserende kapitaalinvoer af te rem-
men, leggen de autoriteiten injuli 1960 beperkingen op in de kortlopende sfeer; niet-
ingezetenen mogen niet meer beleggen in Duits geldmarktpapier en zij krijgen geen
rente meer op Dmark-deposito's, Bij een verwachte revaluatie van de Dmark hebben
de maatregelen niet het bedoelde effect: de kapitaalinvoer verandert aIleen van vorm.
Daarom besluit de Bundesbank in november 1960 het restrictieve monetaire beleid te
verlaten'".

94. Zie EG (1966, p. 93-102); Er zijn dan zes EEG-leden: de Benelux-landen, Duitsland, Frank-
rijk en Italie.

95. Toch zijn de EEG-verplichtingen juridisch gezien, stringenter dan de OESO-besluiten. A1s de
Raad onvoorwaardelijke liberalisatieverplichtingen heeft vastgesteld, kan een lid daar weI op terug-
komen middels de vrijwaringsclausules, maar aileen na een Gemeenscbappelijke procedure, dwz.
met instemming van de Commissie en de Raad. In de OESO kan iedere lidstaat unilateraal terug-
komen op eerdere liberalisatiemaatregelen. Zie EG (1966, p. 93). Bovendien hebben de EG-richtlij-
nen een rechtstreekse werking: als een ingezetene zich benadeeld voelt doordat een lidstaat niet aan
de richtlijnen voldoet, kan bij zicb wenden tot het Europese Hof van lustitie. Een dergelijk dwang-
middel ontbreekt in de OESO. De Codes komen na overleg met de lidstaten tot stand en hebben de
juridische status van een OESO-besluit; na ondertekening nemen de Jidstaten de verplichting op
zich, om hun wet- en regelgeving aan te passen aan de afspraken in de Codes. Zie Blommestein &
Tulp (1987, p. 390).

96. Niet-ingezetenen gaan over op langlopende waardepapieren, zoals aandelen en obligaties.
Duitse banken repatrieren hun buitenlandse actief en Duitse ondernemingen frustreren het monetaire
beleid door in het buitenland kredieten op te nemen. Zie Argy & Hodjera (1971, p. 68-70). In
september 1961 verandert de Duitse deviezenwetgeving in een positief stelsel, maar materieel ver-
andert er niet veel. Het verbod op rentebetalingen door banken aan niet-ingezetenen en het verbod
voor niet-ingezetenen om in Duits geldmarktpapier te beleggen blijven tot eind 1969 van kracht. Zie
Deutsche Bundesbank (1985, p. 17-18).
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De ommekeer in de liberaliseringstrend doet zich voor als de Verenigde Staten
terugkomen van de liberale houding ten aanzien van kapitaalstromen. Om de netto-
kapitaalexport van de particuliere sector te beperken, gaan de VS per 1 juli 1963,
een belasting heffen op de aankoop van buitenlandse effecten door ingezetenen. De
'Interest Equalisation Tax' (IET) geldt niet alleen voor de aankoop van waarde-
papieren in het buitenland, maar ook voor inschrijvingen op de emissies van niet-
ingezetenen op de Amerikaanse kapitaalmarkt. Vanwege de hogere financierings-
lasten wijken de buitenlandse emittenten uit naar andere financieringsvormen en
andere markten"; de hoge groei van de kredietverlening door het Amerikaans bank-
wezen aan niet-ingezetenen vereist spoedig nieuwe maatregelen. Vanaf februari 1965
vallen kredieten met een looptijd van meer dan 1 jaar onder de IET-regeling. Tege-
lijkertijd worden financiele instellingen in het kader van het 'Voluntary Foreign
Credit Restraint Program' (VFCR), verzocht hun korte kredietverlening aan niet-
ingezetenen te beperken. De derde maatregel is de introductie van het 'Foreign
Direct Investment Program' (FDIP) in februari 1965. Het FDIP beoogt de transfers
van Amerikaanse ondememingen naar buitenlandse dochtermaatschappijen te beper-
ken. Het programma stelt limieten en financieringsvoorwaarden aan de directe bui-
tenlandse investeringen van Amerikaanse ondememingen. Aanvankelijk berust het
FDIP op de vrijwillige medewerking van het bedrijfsleven, maar na een verscherping
van de restricties in januari 1968, worden de limieten verplicht gesteld".

Evenals de Britse restricties aan het eind van de jaren vijftig, bieden de Amerikaanse
maatregelen een krachtige impuls voor de ontwikkeling van de euromarkten. Japanse
en Europese ondememingen die, voor de heffing van de IET, schuldtitels plaatsten
op de Amerikaanse kapitaalmarkt, wijken nu uit naar de euro-obligatiemarkt in
Londen. Het Amerikaanse bedrijfsleven is in staat om, ondanks de FDIP-limieten, de
buitenlandse investeringen op peil te houden door een beroep te doen op de eurokapi-
taalmarkt. De Amerikaanse banken omzeilen de kredietplafonds van het VFCR-
programma en bedienen de vraag naar dollarkredieten voortaan via hun buitenlandse
vestigingen" .

De ontwikkeling van de euromarkten en de internationalisering van het bankwezen
verhogen de mobiliteit, de omvang en de verscheidenheid van het intemationale
kapitaalverkeer. Naarmate grotere financiele stromen zich van het ene land naar het

97. De Amerikaanse belegger die inschrijft op de emissie, verlangt immers een hoger rendement
(een lagere koers) als compensatie voor de belastingafdracht. De lET bedraagt 15% bij de aankoop
van aandelen en, varierend met de looptijd, 2,75 % tot 15 % bij de aankoop van obligaties van een
niet-ingezetene. De lET is nadrukkeJijk bedoeld om buitenlandse emittenten van de Amerikaanse
kapitaalmarkt te weren, zodat de Europese landen en Japan hun eigen kapitaalmarkten beter zullen
ontwikkelen en minder Amerikaanse besparingen naar het buitenland zullen afvloeien. In de praktijk
is de maatregel een grote stimulans voor de Eurokapitaalmarkt in Londen, waar de Britse autori-
teiten in 1963, net toestemrning hebben gegeven voor de emissie van dollarobligaties. Zie Ruding
(1969, p. 366-367) en Cairncross (1973, p. 32-35).

98. Zie Cairncross (1973, p. 24-54) en Hewson & Sakakibara (1975) voor nadere details van de
Amerikaanse restrictiemaatregelen.

99. Zie Lamfalussy (1981, p. 198) en V.d Bergh (1987, p. 24).
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andere land bewegen, op zoek naar arbitrage- of speculatiewinsten, wordt het voor
de monetaire autoriteiten moeilijker om zonder kapitaalrestricties, een onafhankelijke
beleidslijn te combineren met de vaste wisselkoersdoelstelling. Naargelang de on-
evenwichtigheden in het Bretton Woods-stelsel toenemen, met name in de periode
1968-1971, (her)introduceren steeds meer landen kapitaalcontroles. De maatregelen
hebben voornamelijk betrekking op het kortlopende kapitaalverkeer. Omdat deze 'de-
stabiliserende' kapitaalstromen grotendeels via de banken veriopen, is het niet ver-
wonderlijk dat de beperkingen in eerste instantie aangrijpen bij het bankwezen'?',
Bovendien is het typerend voor de toepassing van restricties in de eindfase van het
Bretton Woods-stelsel, dat niet aIleen landen met betalingsbalanstekorten beperkingen
opleggen. Het zijn juist de landen, die overspoeld dreigen te worden met kapitaal-
importen, die er uitgebreide controlestelsels op na gaan houden om de binnenlandse
monetaire ontwikkeling nog enigszins te beheersen.

Halverwege de jaren zestig reguleren niet aIleen de Verenigde Staten, maar ook
Groot-Brittannie kapitaalexporten. De Britse maatregelen sluiten nog aan bij het
bestaande controlestelsel; door de transactievoorwaarden in de 'investment currency
pool' te manipuleren, proberen de autoriteiten de koers van het pond op de officiele
markt te steunen'?'. Bovendien stellen zij grenzen aan het netto buitenlandse actief
van de banken'?', Ruim een jaar nadat Frankrijk een hoge liberaliseringsgraad
heeft bereikt, zetten de politieke ongeregeldheden in mei '68 een hoge kapitaalvlucht
uit de franc in gang. Eind mei wordt het gehele betalingsverkeer met het buitenland
geleid via geautoriseerde banken; het uitgaande beleggingsverkeer is alleen mogelijk
via een speciaal valutacircuit'?' en exportopbrengsten mogen zonder toestemming
niet in het buitenland aangehouden worden. Bij wederkerende speculatiegolven tegen
de Franse franc krijgen de banken van mei 1968 tot juli 1970 met enige regelmaat
aanwijzingen om hun netto buitenlandse actief terug te brengen en om de kredietver-
lening in francs aan niet-ingezetenen stop te zetten'?'.

De wijze waarop West-Duitsland tegen het einde van het Bretton Woods-tijdperk,
kapitaalrestricties moet aanscherpen en nieuwe restricties moet introduceren om de

100. Zie Mills (1976a,b) voor een uitgebreide bespreking van de restricties op rentegevoelige en
speculatieve kapitaalstromen in deze fase.

101. In april 1965 gebeurt dit op ingrijpende wijze met de invoering van de '25 % surrender
requirement'; Britse beleggers die hun buitenlandse actief willen repatrieren, zijn voortaan verplicht
een vierde deel van de beleggingswaarde in vreemde valuta aan te bieden op de officiele markt. De
maatregel is een aanslag op het rendement van de individuele belegger; over een aanzienlijk deel
van zijn buitenlandse belegging, verliest hij de premie die in de 'pool' betaald wordt voor vreemde
valuta. Zie Bank of England (1976, p. 320) of V.d. Bergh (1987, p. 21).

102. Pas in september 1971 worden deze limieten verruimd. Zie Mills (1976b, p. 207-208).
103. Het Franse 'devise titre'-systeem lijkt op de Britse 'investment currency market'; ingezetenen

die in het buitenland willen beleggen, kunnen voor dit doel aileen vreemde valuta kopen van andere
ingezetenen die portefeuille-investeringen willen repatrieren, In tegenstelling tot het Britse systeem,
wordt het Franse stelsel niet permanent toegepast, maar aileen als de franc onder druk staat (1969-
1971 en 1981-1986). Zie Giavazzi & Giovannini (1989, p. 165).

104. Zie Mills (1976b, p. 205).
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kapitaalimport te beheersen'", is illustratief voor de dilemma's waarmee landen te
maken kunnen krijgen in een systeem met vaste wisselkoersen, een hoge mate van
internationale kapitaalmobiliteit en het ontbreken van enige internationale beleids-
coordinatie. In 1968/'69 wordt West-Duitsland geconfronteerd met hoge kapitaalim-
porten in het korte verkeer. De Bundesbank probeert de kapitaalinvoer tegen te gaan
door een ruimer monetair beleid en door het bankwezen op grote schaal valutaswaps
aan te bieden, die buitenlandse beleggingen aantrekkelijk maken ten opzichte van de
alternatieven op de binnenlandse markt. Maar de kapitaalimporten blijken speculatief
van aard: ze houden aan bij de relatief lage Duitse rente en ze nemen toe zodra
revaluatieverwachtingen voor de Duitse Mark opleven. Daarom proberen de Duitse
autoriteiten de kapitaalinvoer ook af te remmen met directe en indirecte restricties:
enkele rnaatregelen dateren nog uit 1960. Sinds maart 1965 betalen niet-ingezetenen
de 'Kuponsteuer' over de rente-inkomsten op binnenlandse schuldtitels. In november
1968 volgen nieuwe maatregelen ter beperking van de kapitaalimport via het bank-
wezen: een uitbreiding van het renteverbod naar spaardeposito's van niet-ingezetenen
en een 100% minimurnreserve-eis op de groei van het buitenlands passief van de
banken. De maatregelen zijn slechts voor een deel effectief; de kapitaalinvoer ver-
loopt nu meer via de niet-bancaire sector. In mei 1969 vindt 75% van de totale
kapitaalinstroom plaats door 'leads' en 'lags' in de betalingen die voortvloeien uit het
internationale handelsverkeer van het Duitse bedrijfsleven'?", Onder invloed van de
devaluatie van de Franse franc in augustus 1969, een verwachte revaluatie van de
Duitse mark en de eerste aanwijzingen voor een krapper monetair beleid in Duits-
land, neemt de kapitaalinvoer in september 1969 zo'n omvang aan dat de Duitse
autoriteiten de officiele valutamarkt sluiten. Na vier weken van (beheerst) zweven,
volgt de Dmark-revaluatie in oktober: de nieuwe dollarpariteit wordt iets lager vast-
gesteld dan de 'vrije' dollarkoers. Dit is voldoende om de rust op de valutamarkten
te herstellen. De kapitaalexporten in het laatste kwartaal van 1969 zijn zo hoog dat
aIle kapitaalrestricties worden afgeschaft'?'.

In 19701'71 verandert de situatie weer ten gunste van Dmark-beleggingen, als de
Verenigde Staten vanwege een recessie overgaan op een expansief monetair beleid,
terwijl West-Duitsland een restrictief monetair beleid voert. Vanaf 1971 tot het defi-
nitieve einde van het Bretton Woods-systeem in maart 1973 wordt de kapitaalinvoer
ook gedragen door speculatie tegen de dollar. Geleidelijk reactiveert de Bundesbank
de controles op de kapitaalinvoer via het Duitse bankwezen. Het begint met een
marginale minimurnreserve van 30% op de verplichtingen van de banken aan niet-
ingezetenen. In mei 1970 zijn nieuwe maatregelen nodig als de banken rentedragende

105. Zie Argy & Hodjera (1973, p. 70-72), Mills (1976a, p. 155-159; 1976b, p. 185-203), Walter
(1976), Hewson & Sakakibara (1977, p. 645-647), Rosenberg (1983, p. 51-55) en Deutsche Bun-
desbank. (1985, p. 17-18) voor een uitgebreide toelichting op de Duitse kapitaalcontroles in deze
turbulente periode.

106. Zie Rosenberg (1983, p. 52).
107. De revaluatie is bijna volledig verantwoordelijk voor de omkering van de 'hot money flows';

in het laatste kwartaal dalen de officiele reserves van de Bundesbank.met DM 20 mid. tot het
laagste niveau sinds 1965, ondanks een stijging van de Duitse rente. Zie Brown (1987, p. 283-290)
voor de perikelen rond de Duitse mark en de Amerikaansedollar in deze periode.
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schuldtitels aan niet-ingezetenen verkopen die buiten de reserveverplichtingen val-
len'?". Het restrictieve beleid brengt ondernemingen ertoe om in het buitenland
middelen aan te trekken voor binnenlandse doeleinden. De buitenlandse ieningen
komen in veel gevallen tot stand via de vestigingen van Duitse banken in Luxem-
burg. Om deze financieringswijze minder aantrekkelijk te maken, treedt in maart
1972 de 'Bardepot'-plicht in werking; deze regeiing verpiicht ingezetenen een rente-
loos deposito aan te houden zodra hun buitenlandse krediet een vaste norm over-
schrijdt. In juli is al een intensivering van de maatregei nodig'?'. Om de kapitaal-
invoer via de niet-bancaire sector te beperken, voeren de autoriteiten in juni 1972
een vergunningenstelsel in voor de verkoop van vastrentende waarden aan niet-in-
gezetenen. Uiteindeiijk ontkomen ook de internationale handelskredieten niet aan
regulering; er is officiele toestemming vereist voor veranderingen in de kredietter-
mijnen.

Hoewel begin 1973 bijna alle kapitaalinvoertransacties gereguleerd zijn, wordt de
Bundesbank overspoeld met dollars!". In maart 1973 komen de autoriteiten tot de
conclusie dat de kapitaalcontroies niet effectief zijn en dat een verantwoorde binnen-
landse monetaire ontwikkeling aIleen mogelijk is door de Dmark-dollarkoers te laten
zweven'".

Niet aileen West-Duitsland wordt in de jaren 1970-1973 geconfronteerd met peri-
oden van speculatieve kapitaalimporten als gevolg van de crises rond de dollar.
Andere landen proberen eveneens de liquiditeitstoevoer uit het buitenland af te rem-
men met behulp van (nieuwe) kapitaalrestricties. In Zwitserland grijpen de belang-
rijkste maatregeien aan bij de banken, zoals de verhoging van minimumreserve-
verplichtingen over de groei van hun buitenlandse passief tot 100%, en de invoering
van een provisietarief, ofwel een negatieve rente, op deposito's van niet-ingezete-
nen'P, In september 1971 stelt Nederland de 'Obligatiegulden'-markt in voor niet-
ingezetenen, om de toevloed van buitenlandse beleggingsgelden te beperken. In 1972
volgt een renteverbod op deposito's van niet-ingezetenen en een verbod voor ingeze-
tenen om in het buitenland kredieten op te nemen. Vanaf maart 1972 mogen de

108. De marginale minimumreserveregeling lijkt zelf niet erg effectief: Het netto buitenlandse
passief van de banken groeit van DM 4 mid in juni 1971 naar DM 18 mid. in maart 1973, terwijl
de gemiddelde minimumreserveverplichting op deposito's van riiet-ingezetenen oploopt van 10 tot
40%. Zie Walter (1976, p. 163).

109. In de oorspronkeUjke regeling is het renteloze depositopercentage vastgesteld op 40%. Het
'Freibetrag' bedraagt DM 2 min. per kredietnemer. In juli 1972 volgt een verhoging van het 'Bar-
depot' -percentage tot 50% en een verlaging van de depositovrije drempel tot DM 500.000. In
januari 1973 wordt de drempel verder teruggebracht tot DM 50.000, nadat kleinere ondememingen
en particulieren op grote schaal kredieten opnemen in het buitenland. Zie Deutsche Bundesbank
(1985, p. 17-18).

110. In februari en maart 1973 ziet de Bundesbank haar officiele reserves toenemen met het
equivalent van DM 24 mid. in dollars. Zie Rosenberg (1983, p. 53).

111. Zie Deutsche Bundesbank (1985, p, 17): "Trotz dieser weitgehenden Kontrollen karn es zu
massiven Devisenzuflussen: die administrativen Versuche einer ,Devisen-Bannwirtschaft' erwiesen
sich letzIich als erfolglos. "

112. Zie Christensen (1986, p. 20-21) voor de Zwitserse kapitaalcontroles in deze periode.
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banken geen nieuwe termijndeposito's verkopen aan niet-ingezetenen'!'.
Landen die in de regel kapitaalexporten controleerden vanwege een zwakke exteme

positie, zoals Frankrijk, Belgie-Luxemburg en Australie, besluiten in 19701'73 hun
controlestelsels om te keren: ze nemen maatregelen tegen kapitaalimporten. Het
Franse controlestelsel ondergaat grote wijzigingen. De autoriteiten schaffen het
'devise-titre'-systeem af en experimenteren van augustus 1971 tot januari 1974 met
een dubbel wisselmarktstelsel. Inde praktijk is de scheiding tussen de officiele markt
voor lopende transacties en de vrije markt voor kapitaaltransacties niet water-
dicht!". Het dubbele wisselmarktstelsel van de BLEU wordt meer symmetrisch;
vanaf mei 1971 is niet aIleen de vraag naar vreemde valuta voor kapitaalexporten,
maar ook het aanbod van vreemde valuta door kapitaalimporten aangewezen op de
vrije markt. Omvangrijke kapitaalimporten leiden tot een depreciatie van de vrije
dollarkoers!". Ook in het Australische stelsel vindt een fundamentele ommekeer
plaats. Korte, buitenlandse leningen aan ingezetenen komen onder officieel toezicht.
Voor leningen met een looptijd van meer dan twee jaar geldt de 'Variable Deposit
Requirement' (VDR). In 1973 stijgt deze renteloze depositoverplichting van 25 naar
33,3 procent. Ook komen er beperkingen op handelskredieten en op betalingen tus-
sen bedrijven en hun buitenlandse vestigingen'". In Japan verschuift het zwaarte-
punt van de liberalisering van de kapitaalimport- naar de kapitaalexportzijde. Vanaf
juli 1971 zijn Japanse bedrijven vrij om in het buitenland te investeren. Ingezetenen
mogen voortaan in buitenlandse aandelen en obligaties beleggen. De kapitaalinvoer
door niet-ingezetenen wordt daarentegen weer strenger gerestringeerd. Japanse effec-
tenhandelaren mogen bijvoorbeeld geen netto verkooptransacties meer aangaan met
niet-ingezetenen!".

3.4.5 De overgangsfase: flexibele wisselkoersen en vrij kapitaalverkeer (1973-
1979)

In 1973 treedt een kentering op in de tendens om het internationale kapitaalverkeer
met steeds verdergaande voorschriften te reguleren. Een aantal omgevingsveranderin-
gen brengt de liberaliseringsgedachte tot nieuw leven tijdens de eerste jaren na de val
van Bretton Woods.

In de eerste plaats komt er een einde aan het naoorlogse systeem van vaste wis-
selkoersen. De poging om het Bretton Woods-stelsel in een gewijzigde en flexibeler

113. Zie Mills (1976, p. 200 e.v.), Van Straaten (1989, p. 296-297) en Scholten (1990, p. 66-67).
De 'O-guldenmarkt' is een apart valutacircuit voor niet-ingezetenen; buitenlandse portefeuille-
houders die in guldensobligatieswillen beleggen, zijn tot januari 1974verplicht 'obligatieguldens' te
kopen van andere niet-ingezetenendie hun guldensbeleggingenwillen verkopen.

114. Door arbitrage bedroeg het verschil tussen beide koersen veelal slechts 4 a 5%. Zie OEeD
(1982, p. 35) en Neme (1986, p. 178-179).

115. Zie Abraham (1974, p. 8-18), IMF (1974, p. 82) en Decaluwe & Steinherr (1976, p. 288-
293).

116. Zie Argy (1987, p. 112 e.v.).
117. Zie Feldman (1986, p. 146-154).
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vorm te handhaven, met het 'Smithsonian Agreement' van december 1971, loopt op
een rnislukking uit. In maart 1973 gaan de belangrijkste valuta's ten opzichte van
elkaar (beheerst) zweven. In het kader van het slangarrangement handhaven de EG-
landen onderling nog vaste wisselkoersen, maar zij gaan als geheel zweven ten op-
zichte van de dollar.

De wijziging in de monetaire orde wekt de algemene verwachting dat de autoritei-
ten, ook zonder kapitaalrestricties, voorrang kunnen gaan geven aan binnenlandse
beleidsdoeleinden. Met andere woorden, de behoefte aan kapitaalcontroles lijkt af-
genomen door een verrninderde zorg voor de stabilisatie van de wisselkoers.

Een pragmatische reden voor de liberalisatie van kapitaa1bewegingen zijn de veran-
deringen in de internationale betalingsbalansverhoudingen als gevolg van de eerste
oliecrisis. De olieprijsschok aan het eind van 1973 veroorzaakt grote lopende reke-
ningtekorten in de olie-importerende landen (behalve de VS en West-Duitsland) en
corresponderende overschotten in de Opec-landen. Om de financiering van hun
betalingsbalanstekort te vergemakkelijken, gaan verschillende landen over tot het
afschaffen van belemmeringen ten aanzien van de kapitaalinvoer.

De 'recycling' van oliedollars is een belangrijke stimulans voor de groei van de
euromarkten. De Opec-landen beleggen hun overschotten op grote schaal op de
eurovalutamarkt. Landen met betalingsbalanstekorten stimuleren het binnenlandse
bankwezen om eurodeposito's aan te trekken of de autoriteiten doen zelf een beroep
op het rniddellange tot lange segment van de eurokredietmarkt. Onder invloed van de
stimuleringsmaatregelen loopt het begrotingstekort van de overheid in veel landen
immers tlink op. De relatief soepele wijze waarop het eurobankwezen de circulatie
van oliedollars verzorgt, wekt (vooralsnog) de indruk dat de onevenwichtigheden
financierbaar zijn'". Met de verrninderde zorg voor de exteme positie neemt de
behoefte aan kapitaalcontroles verder af119.

Tenslotte zijn de ervaringen met kapitaalcontroles, opgedaan in de eindfase van
Bretton Woods, niet erg bemoedigend. Het blijkt in de praktijk geen gemakkelijke
opgave om restricties effectief te doen zijn120.Sinds het begin van de jaren zestig
zijn de mogelijkheden voor marktparticipanten om de nationale regelgeving van
kapitaalbewegingen te ornzeilen toegenomen. Belangrijke oorzaken voor de ver-
minderde doeltreffendheid van de regulering zijn de groei van het internationale

118. Er is een wisselwerking: de betalingsbalansonevenwichtighedenstirnuleren de groei van de
euromarkten en andersom, de ontwikkeling van het eurobankwezen stelt de middelen beschikbaar
voor de financiering van omvangrijke onevenwichtigheden. Zie v. Roij (1992, p. 39-40). De succes-
volle, wereldwijde financiele intermediatie door het eurobankwezen is mogelijk door de ontwik-
keling van nieuwe kredietvormen, zoals syndicaatleningen en 'roll-over' kredieten. Zie Pecchioli
(1983, p. 22) en v. Roij (1992, p. 29-31).

119. Zie V.d. Bergh (1987, p. 34-38).
120. De 'Technical Group on Disequilibrating Capital Flows' komt na een evaluatie van de oor-

zaken van en de maatregelen tegen destabiliserende kapitaalstromen vlak voor de val van Bretton
Woods tot de conclusie, dat: "... certain limitations on the use of controls were recognized. Beyond
a certain point, none had proven to be fully effective in withstanding massive flows. Attempts to
make them more effective may involve a degree of administrative restriction which could damage
trade and beneficial capital flows. " - IMF (1974, p. 85).
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handelsverkeer en de internationaliseringstendens in het bedrijfsleven, gevolgd door
die in het bankwezen.

De groei van de internationale handel verruimt de mogelijkheden voor importeurs
en exporteurs van goederen en diensten om speculatieve posities in te nemen. Tot die
mogelijkheden behoren aanpassingen in de voorwaarden, met name de termijnen, van
handelskredieten en de over- of onderfacturering van import- en exportcontracten.
Multinationale ondememingen kunnen ook kapitaalrestricties ornzeilen en een ge-
wenste valutapositie innemen door wijzigingen in de verrekenprijzen voor onderlinge
leveringen tussen de bedrijfsonderdelen in verschillende landen!". In samenwer-
king met banken en andere 'multinationals' ontwikkelen zij bovendien nieuwe metho-
den voor de financiering van buitenlandse investeringen die buiten het bereik van
bestaande restricties vallen 122.

Ret herstel van de convertibiliteit van de belangrijkste valuta's en de groei van de
internationale handel vormen de eerste impulsen voor de groei van het internationale
bankbedrijf. Aanvankelijk bestaat het internationale bedrijf nog uit de traditionele
activiteiten, zoals handelsfmanciering. De internationalisering van het bankwezen en
de opkomst van de eurovalutamarkten is ook een reactie op de binnenlandse regule-
ring van de financiele sector in de landen. De regulering van hun binnenlandse acti-
viteiten stimuleert de banken om te participeren in de euromarkten en om zich te
vestigen in financiele centra buiten hun landsgrenzen met een minder stringente
regelgeving en nieuwe groeimogelijkheden'P, Tot op zekere hoogte krijgt de multi-
nationalisering van het bankwezen een eigen dynamiek; naarmate het aantal banken
in een financieel centrum groeit, krijgt het centrum door positieve exteme effecten
een grotere aantrekkingskracht op andere banken'". De sterke concurrentie in deze
centra stimuleert de ontwikkeling van nieuwe financiele instrumenten. De banken
verwerven kennis over buitenlandse financiele systemen en gebruiken de modeme
communicatietechnologie om arbitragemogelijkheden, als gevolg van verschillen
tussen de regelgeving van landen, te benutten. Ret gevolg van een en ander is een
hogere mobiliteit van kapitaalbewegingen en een lagere effectiviteit van kapitaal-
controles.

121. De handelaren in goederen en diensten en de multinationals maken zo gebruik van:" ... one of
the most fundamental tensions in most capital control and dual exvchange rate systems, namely, the
need to control unauthorized capital flows while not interfering unduly with either normal trade
financing for imports and exports or the typical transfer operations between a parent firm and its
subsidiary for permitted direct investment. «, Mathieson & Rojas-Suarez (1993, p. 8).

122. De ontwikkeling van nieuwe financieringstechnieken wordt juist sterk gestimuleerd door de
bestaande restricties. Voorbeelden zijn paral\el\e leningen (die op het eind van de jaren zestig zijn
ontstaan om de Britse kapitaalexportbeperkingen te omzeilen) en constructies met valutaswaps tussen
twee 'multinationals'. Zie Wihlborg (1982), Rosenberg (1983, p. 49-51), Anti (1986, p. 11-20) en
Merton (1992, p. 14-16).

123. Pecchioli (1983, p. 16-28) en Bryant (1986, p. 62-73) geven langs genoemde lijnen verkla-
ringen voor de internationalisering van het bankwezen.

124. Zie Grilli (1989b, p. 390-394) en Peet (1992, p. 5-11) voor een uiteenzeting van de factoren
die biidragen tot de concentratie van internationale banken in financiele centra.
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In samenhang met deze omgevingsfactoren komt het liberaliseringsproces geleidelijk
op gang. Na de devaluatie van de dollar in februari 1973 kondigen de autoriteiten in
de Verenigde Staten aan de kapitaalexporten te willen liberaliseren. Eerder dan ver-
wacht worden injanuari 1974 alle restricties, inclusief de 'Interest Equalization Tax',
opgeheven. Deze algehele liberalisatie is mogelijk door de relatief sterke positie van
de dollar en de verbetering van de lopende rekening. In verklaringen stellen de
Amerikaanse autoriteiten dat de liberalisering past in het officiele streven naar ver-
mindering van het overheidsingrijpen in de werking van de financiele markten 125.

Canada volgt de VS en trekt alle richtlijnen ter beperking van kapitaalexporten in.
In Zwitserland worden de kapitaalinvoerrestricties (tijdelijk) opgeheven, nadat de

frank in januari 1973 is gaan zweven. Vanaf januari 1974 begint West-Duitsland
geleidelijk te liberaliseren: niet-ingezetenen krijgen meer mogelijkheden om in Duitse
waardepapieren te beleggen en ingezetenen kunnen gemakkelijker in het buitenland
krediet opnemen. In september 1974 wordt de ,Bardepot' -verplichting afgeschaft.
Een jaar later is het renteverbod op deposito's van niet-ingezetenen ingetrokken en
worden directe restricties op de aankoop van binnenlandse schuldtitels door niet-inge-
zetenen versoepeld". In januari 1974 komt een einde aan de 'O-gulden circuit' in
Nederland. Het negatieve controlestelsel, dat nog dateert van het Deviezenbesluit
(1945), wordt sterk vereenvoudigd in 1977 met het oog op een stelselwijziging in
1981. Toch blijft nog een aantal kapitaalimportrestricties van kracht, onder meer ter
ondersteuning van de binnenlandse kredietrestrictie'?". In Denemarken worden de
quota voor niet-ingezetenen, die in Deense effecten willen beleggen, in 1973 ver-
hoogd en in 1975 afgeschaft. De liberalisering van kapitaalexporten volgt pas op
beperkte schaal in 1978128.Begin 1974 besluiten de autoriteiten van Frankrijk tot
opheffing van het dubbele wisselmarktstelsel. Om de bancaire kapitaalimport te
stimuleren krijgen de vestigingen van buitenlandse banken in Japan hogere
yen-conversierechten toebedeeld. Tevens worden herbeleggingsvoorschriften en
andere beperkingen op de aankoop van rentedragende titels door niet-ingezetenen
ingetrokken. In 1974 verlaagt Australie stapsgewijs de renteloze depositoverplichting
voor buitenlandse leningen van ingezetenen van 33,3% naar 5%. In november wordt

125. Hewson & Sakakibara (1975, p. 37-38) citeren Secretary of the Treasury, George Schultz, in
een verklaring, d.d. 13 februari 1973: "The termination of the restraints on capital flows is
appropriate in the light of our broad objective of reducing goverrunental controls on private
transactions" .

126. Zie Deutsche Bundesbank (1985, p. 17-18).
127. Door het grote aantal vrijstellingen van de vergunningsplicht is het Nederlandse controle-

stelsel onoverzichtelijk geworden. De vereenvoudiging is geen versoepeling van de beperkingen. De
restricties blijven materieel gehandhaafd met een beperkt aantal nieuwe voorschriften. Deze betref-
fen o.a. de toegang tot de binnenlandse kapitaalrnarkt voor niet-ingezetenen, het opnemen van
buitenlandse kredieten door ingezetenen en de overname van in Nederland gevestigde banken door
buitenlandse banken. Voor statistische doeleinden blijft een meldingsplicht bestaan voor transacties
die voorheen vergunningsplichtig waren. Zie De Nederlandsche Bank (Kwartaalbericht, 1977, no. 2,
p. 40-41).

128. De ingezetenen krijgen toegang tot een klein segment van de internationale kapitaalmarkt; ze
mogen beleggen in obligaties uitgegeven door internationale instellingen waarvan Denemarken lid is.
Zie Thygesen (1985, p. 60).
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de 'Variable Deposit Requirement' opgeschort in verband met een zwakke externe
positie en de speculatie tegen de Australische dollar 129.

Toch verloopt het liberaliseringsproces in de tweede helft van de jaren zeventig traag
en met onderbrekingen. De externe positie en de (gewenste) wisselkoersontwikkeling
zijn in deze overgangsfase nog bepalend voor de bereidheid om het kapitaalverkeer
te liberaliseren, De autoriteiten van Japan kiezen voor een geleidelijk liberaliserings-
patroon. In samenhang met de deregulering van het binnenlandse financiele systeem,
wordt de richting en het tempo van het liberalisatieproces systematisch afgestemd op
de positie van de Japanse yen op de valutamarkten. De timing en (soms) de tijdelijke
intrekking van liberalisatiemaatregelen behoren samen met interventies, tot het in-
strumentarium voor het valutamarktbeleid. In de periode van 1973 tot 1980 kunnen
drie fasen worden onderscheiden. Tot 1976 heeft de yen een relatief zwakke positie
en de autoriteiten reageren door kapitaalimporten te stimuleren en kapitaalexporten af
te remmen. In de tweede fase van 1977 tot 1979 nemen zij maatregelen om een
(verdere) appreciatie van de yen te voorkomen; kapitaalimporten worden ontmoedigd
en kapitaalexporten worden juist gestimuleerd. In 1979 en 1980 verandert het beleid
opnieuw ter bevordering van kapitaalimporten onder invloed van een verslechtering
van de Japanse lopende rekening en een depreciatie van de yen'?'.

In veel landen met betalingsbalanstekorten gaat de liberalisatie aan de kapitaal-
importzijde samen met nieuwe restricties aan de kapitaalexportzijde. Met de maatre-
gelen probeert men ook weI de binnenlandse rente op een relatief laag niveau te
stabiliseren om de schuldenlast van de overheid te beheersen. Vanaf 1973 reguleert
Italie kapitaalexporten met onder andere een verbod op leningen aan niet-ingezetenen
en een 50% renteloze depositoverplichting tegenover buitenlandse beleggingen van
ingezetenen'". In Frankrijk is er een sterk verband tussen het lopende rekening-
saldo, de positie van de franc en de intensiteit van de kapitaalcontroles. In de tweede
helft van 1973 komen er nieuwe kapitaalexportbeperkingen als gevolg van de olie-
crisis en de speculatie tegen de Franse franc. De lopende rekeningoverschotten aan
het eind van de jaren zeventig maken weer liberalisatiemaatregelen mogelijk'".

In landen als Zwitserland en in mindere mate West-Duitsland worden restricties
opnieuw gei'ntroduceerd om speculatieve kapitaalstromen te remmen en om het bin-

129. Zie Argy (1987, p. 118-120).
130. Zie Argy (1982, p. 46-54), Eken (1984) en Ito (1986). Feldman (1986, p. 158) karakteriseert

het Japanse liberaliseringsproces vanaf het midden van de jaren zestig als voigt: "The resulting
deregulation was never abrupt, but the intent and the direction of regulatory changes were clear.
Still. in times of crisis, (..), the regulatory structure did respond to market pressures. but constraints
were always lifted once crises passed. especially since many attempts at regulatory control appeared
to be ineffective, judging from the wide swings in exchange rates. "

131. Tegelijkertijd worden kapitaalimporten gestirnuleerd: met uitzondering van de periode juli
1974-juni 1975 zijn ingezetenen, zowel banken als particulieren, vrij om in het buitenland krediet op
te nemen. Zie Bartolini & Bodnar (1992, p. 2).

132. In juli 1980 worden de mogeJijkbeden voor directe buitenlandse investeringen en inter-
nationale bandelsfinanciering aanzienlijk verruirnd. Zie Neme (1986. p. 179 en p. 182) en Wyplosz
(1988, p. 95).
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nenlandse monetaire beleid te ondersteunen. Bij speculatie tegen de dollar eind 1977
wijkt West-Duitsland even af van de beleidslijn om het kapitaalverkeer te liberalise-
ren: de autoriteiten verhogen de minimumreserve-eisen voor deposito's van niet-
ingezetenen. Ze zetten de beleidswijziging echter niet door; in juni 1978 worden de
discrirninerende reserve-eisen opgeheven!", In Zwitserland wisselen perioden van
liberalisering (januari 1973-november 1974 en juli 1975-juli 1977) en perioden van
intensievere controles elkaar af. De maatregelen van 19771'78 zijn niet in staat om
de vraag naar Zwitserse francs te temperen; in september 1978 wijzigt het monetaire
beleid fundamenteel. De Zwitserse centrale bank stelt een expliciete wissel-
koersdoelstelling vast en laat deze prevaleren boven de geldhoeveelheidsdoelstelling.
In de loop van 1979 kunnen de restricties worden afgeschaft door een zwakkere
positie van de Zwitserse franc. De liberalisatie be rust ook op het inzicht dat restric-
ties op den duur geen vervangingsmiddel vormen voor beleidsaanpassingen!".

3.4.6 De versnelling: groeiende integratie bebalve in bet EMS (1979-1984)

Aan het eind van de jaren zeventig raakt de integratie van nationale markten in een
stroomversnelling door de wisselwerking tussen een aantal processen, te weten de
liberalisering van de kapitaalstromen, de deregulering van de binnenlandse financiele
markten en instellingen, en de verspreiding van financiele innovaties 135.

Het Uberalisatieproces gaat in veel landen samen met de deregulering van de bin-
nenlandse financiele markten. Tot het begin van de jaren zeventig ontwikkelden de
nationale financiele systemen zich tamelijk geisoleerd. De traditioneel sterke regule-
ring van de binnenlandse financiele markten en instellingen liet weinig ruimte over
voor de vrije werking van het marktmechanisme'". Het werkterrein van de finan-

133. Zie Deutsche Bundesbank (198S, p. 17). De aankoop van binnenlandse schuldtitels met een
resterende looptijd tot 4 jaar door niet-ingezetenen blijft echter gerestringeerd. De autoriteiten willen
de rol van de DMark aIs internationale reserve- en beleggingsvaluta beperken.

134. Tot de maatregelen van 19771'78 behoort onder andere een negatieve rente van 10% per
kwartaal op elke stijging in Zwitserse franc-deposito's van niet-ingezetenen; zij wijken echter uit
naar de Euro-Zwitserse franc-markt. Zie OECD (1982, p. 30-31). Christensen (1986, p. 21) merkt
in dit verband op: "The Swiss National Bank recognized that the main determinants of capital
movements were monetary and other economic policies pursued in Switzerland or abroad. Ad-
justments in asset portfolios to reflect changes in economic conditions could not for a prolonged
period be prevented by capital restrictions. because there was ample scope for circumvention."

13S. Zie BIS (1986, p. 149-168), IMF (1988b, p. 3S-49) , Broker (1989), Steinherr (1989) en v.
Roij (1992, p. SO-S4). Jonkhart (1991, p. 444) wijst ook nog op de veranderingen in bet financieel-
economiscb onderwijs, die via de jongere generaties economen, bebben bijgedragen aan de kwaliteit
van het financiele beheer en de ontwikkeling van nieuwe financiele instrumenten.

136. Enkele redenen voor de boge mate van regulering van de binnenlandse financiele sector zijn:
(1) de negatieve ervaringen in de jaren dertig met faillissementen in het bankwezen; (2) het rnaat-
schappeJijk belang bij een goed functionerend betalingssysteem en de centrale rol van banken daarin;
de wens van de autoriteiten om (3) kleine depositohouders en beleggers te beschermen; en om (4) de
allocatie van besparingen over investeringen te beinvloeden: en (S) de toepassing van monetair
politieke instrumenten om de geldcreatie door banken te beheersen. Zie Broker (1989, p. 48-S1) en
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ciele intennediairs was vrij scherp afgebakend en op de verschillende deelmarkten
ontbrak concurrentie door prijs- of boeveelheidsvoorschriften'". In een dergelijke
omgeving kon de binnenlandse financiele sector aileen functioneren als er geen
buitenlandse concurrentie was.

Het overgereguleerde en beschennde financiele systeem voldoet op den duur niet
meer. Door de veranderingen in de financiele omgeving gaan de banken zelf druk
uitoefenen om hun werkterrein te mogen uitbreiden'". De autoriteiten erkennen, in
sommige landen eerder dan in andere, dat deregulering een voorwaarde is om de
efficientie van het nationale financiele systeem te verhogen!". Daarop bevorderen
zij de concurrentie in het systeem door branchevervaging tussen intermediairs op
vanouds gescheiden deelmarkten toe te staan en door buitenlandse banken toe te laten
tot de binnenlandse financiele markten. Door de concurrentie reageert het aanbod
van financiele diensten beter op veranderingen in de vraag, terwijl de kosten van het
intermediatieproces teruglopen. De dereguleringstrend moet ook gezien worden in
het licht van de verminderde effectiviteit van de nationale regelgeving!". De regu-
lering veroorzaakt niet aileen starre concurrentieverhoudingen en inefficienties. Ze
mist ook haar doel door de ontwikkeling van financiele innovaties, door de grotere
toegankelijkheid van buitenlandse markten en door de toetreding van nieuwe inter-
mediairs (bijv. het 'near-banking'-verschijnsel).

Sedert midden jaren zeventig heeft het financiele innovatieproces een hoge vlucht
genomen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen!". Een belangrijke
oorzaak is de toegenomen onzekerheid in de financiele markten. Hogere inflatie-
niveau's, fluctuaties in rentestanden en wisselkoersen leiden allen tot vraag naar
nieuwe instrumenten om de risico's af te dekken. De wens om toegang te krijgen tot

King (1990, p. 572-574). 1

137. In het geval van banken kan gedacht worden aan directe kredietrestrictieregelingen en tarief-
voorschriften, zoals renteplafonds op deposito's. Eind 1980 hebben binnen het OESO-gebied, alleen
de banken in Canada, Duitsland, Italie en Nederland geen officiele voorschriften voor hun tarieven.
Zie Broker (1989, p. 153-166).

138. Zij kunnen dit omdat de autoriteiten gevoeJig zijn voor het behoud van werkgelegenheid in de
bancaire sector en rnaatregelen zullen nemen om de concurrentiepositie van het binnenlandse bank-
wezen op de intemationale markten te verstevigen. Concurrentie tussen verschillende nationale
financiele systemen lokt al snel concurrentie uit tussen de toezichthouders. Zie Oort & Schotsman
(1988, p. 69).

139. Steinherr (1989, p. 53) wijst erop dat verouderde wetgeving, waarin veelal op basis van de
ervaringen in de jaren dertig, een scheiding aangebracht wordt tussen diverse typen financiele
instellingen, leidt tot grotere risico's in het financiele systeem, omdat de instellingen hun activiteiten
en de daaraan verbonden risico's niet kunnen spreiden.

140. Crook (1992, p. 10) concJudeert in dit verband: "One reliable result in economics is that
systems of regulation that dis ton prices are continually breaking down, whether governments like it
or not. Distorted prices create shortages and opportunities for profit. To exploit these opportunities,
people and firms find ways round the rules. As a result, deregulation is often no more than an
acknowledgement that the rules are no longer working. In such cases deregulation is as much an
effect as an cause. "

141. Zie bijvoorbeeld Germany & Morton (1985), BIS (1986, p. 169-186), Levich (1987, p. 31-
36), Sijben (1988, p. 48-53), Mishkin (1990, p. 1-15) en Miller (1992, p. 5-7).
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bepaalde financiele markten in binnen- of buitenland stimuleert ook de vraag naar
financiele innovaties. Het succes van de innovaties hangt dan af van de mate waarin
zij bestaande regelgeving ornzeilen dan wel andere marktimperfecties opheffen'".
De financiele innovaties verminderen aldus de segmentatie van deelrnarkten binnen
een nationaal financieel systeem en stimuleren de internationale integratie van mark-
ten.

De aanwezigheid van buitenlandse banken is van groot belang voor de snelheid
waarmee innovaties worden geintroduceerd in nationale financiele systemen. Zij
beschikken over de vereiste 'know-how' op het gebied van 'financial engineering' en
voor hen is de prikkel om te innoveren groot, vanwege een beperkte binnenlandse
depositobasis. Een meer fundamentele aanbodfactor is de ontwikkeling van de
computer- en communicatietechnologie. De nieuwe technieken zorgen voor een brede
verspreiding en snelle verwerking van informatie en ze veroorzaken een substantiele
daling van de transactie- en informatiekosten'". De verbeterde informatievoor-
ziening stimuleert internationale arbitrage en vormt zo een belangrijke drijfveer
achter de globalisatie van financiele markten. De verbreding en de verdieping van
het marktpotentieel stelt financiele instellingen in staat om een handel in nieuwe
produkten op te zetten en te onderhouden. De introductie van financiele innovaties
wordt een onderdeel van de bankstrategie; de sterke concurrentie met andere instel-
lingen zet de winstmarges op de originele activiteiten onder druk. Om hun winstge-
vendheid op peil te houden, lanceren zij nieuwe produkten die (in het begin nog)
meer winstinkomen opleveren.

De wisselwerking tussen liberalisering, deregulering en innovatie leidt tot een ver-
minderde doeltreffendheid van voorschriften en restricties. De macro-economische
ontwikkelingen brengen tegelijkertijd een herorientatie op de noodzaak van regule-
ring teweeg. Het stagflatieverschijnsel na de eerste oliecrisis en de daaropvolgende
ontwikkeling in de macro-economische theorievorming leiden tot een wijziging in het
standpunt van de beleidsautoriteiten omtrent het functioneren van markten. In de
nieuwe visie komt de vrije werking van het marktmechanisme centraal te staan'".

In Groot-Brittannie wordt de vrije-marktfilosofie door de zojuist verkozen, conser-
vatieve regering Thatcher in hoog tempo in praktijk gebracht. In juni 1979 worden

142. Kane (1985, p. 97) noemt het wisselende proces van regulering en ontwijking, de 'regulatory
dialectic'; hij stelt dat autoriteiten het traagst reageren: "In the regulatory dialectic. political
processes of regulation and economic forces of avoidance adapt continually to each other like riders
on an seesaw. This alternating adaptation is not continuous. Rather it develops as a series of lagged
responses. Moreover. because of essential differences in the capacity for creative adaptation (. ..) of
regulators. regulatees and unregulated competitors. avoidance lags tend to be shorter than
regulatory lags. "

143. Hoewel bijna alle artikelen over financiele innovaties het belang van technologische ontwik-
kelingen benadrukken, zijn er maar weinig auteurs die de daling van de informatie- en transactiekos-
ten weten te kwantificeren. Het Cross-rapport (BIS, 1986, p. 195) houdt het erop dat: "... the costs
of processing and transmitting information have declined by as much as 98 per cent over the past
twenty years. "

144. Zie OECD (1990, p. 35-38) en Sijben (1991, p. 23).
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de eerste liberalisatiemaatregelen aangekondigd en in oktober 1979 zijn de laatste
restricties ingetrokken. Hoewel achter deze radicale aanpak, onmiskenbaar ideolo-
gische motieven schuilen, is de timing, ook hier, niet geheel onafuankelijk van de
sterke positie van het pond in de valutamarkten'". De liberalisering stimuleert de
kapitaalexport: vanaf eind 1979 vindt er een grate verschuiving plaats in de beleg-
gingstroom naar buitenlandse effecten, de valutasubstitutie (uit sterling) neemt toe en
Britse ondernemingen brengen hun buitenlandse schuldposities in korte tijd
terug!". Het externe liberalisatieproces heeft ook gevolgen voor de vormgeving
van het interne beleid. Het is niet langer zinvol om de kredietverlening door banken
te restricteren met behulp van het gangbare kasreserve-instrument, aangezien in-
gezetenen die kredieten willen op nemen, zich voortaan kunnen wenden tot
'offshore'-centra. De Bank of England schaft in juni 1980 het zg. 'corset' af, waar-
mee ze de balansontwikkeling van de binnenlandse banken sedert 1973 in bedwang
hield!".

Het Britse voorbeeld om in korte tijd te liberaliseren vindt op beperkte schaal
navolging. Australie (1983) en Nieuw-Zeeland (1984) kiezen ook voor een rigoureuze
liberaliseringsmethode met de bedoeling, de overheidsinvloed op het functioneren
van financiele markten terug te dringen!". In Australie voeren de autoriteiten een
ingrijpende modernisering van het financiele bestel door. Het pakket deregulerings-
maatregelen is gebaseerd op het rapport van de zg. 'Committee of Inquiry into the
Australian Financial System' (1981)149.De beslissing om de Australische dollar te
laten zweven, is doorslaggevend voor de afschaffing van bijna aIle kapitaalrestricties
in december 1983. Nieuw-Zeeland schaft alle kapitaalcontroles af in december 1984.
De kapitaalliberalisatie is opnieuw een onderdeel van een pakket dereguleringsmaat-
regelen dat in de korte tijd (vanaf juli 1984) wordt doorgevoerd met de bedoeling de
efficientie van de financiele markten te verhogen en de concurrentie in de financiele
sector te vergroten. Ook hier lijkt er een verband te bestaan tussen de liberalisatie en
een fundamentele wijziging in het wisselkoersregime, want in maart 1985 laten de
autoriteiten van Nieuw-Zeeland de externe waarde van hun valuta vrij zweven'P.

De veranderingen in de internationale betalingsbalansverhoudingen na de tweede

145. De appreciatie van het pond is een gevolg van de prijsstijgingen in de oliemarkt. Vanwege de
Britse olieproduktie wordt algemeen een verbetering van de Britse handelsbalans verwacht. Boven-
dien beschouwen beleggers het pond als een goede 'hedge' tegen de gevolgen van verdere olieprijs-
stijgingen. Zie Argy (1982, p. 63-66) en Brown (1987, p. 368-373).

146. De liberalisering bestaat uit de afschaffing van: de 'investment currency '-markt , de voor-
schriften inzake de repatriering van buitenlandse winsten door Britse bedrijven en de beperkingen op
de directe buitenlandse investeringen van Britse bedrijven. Zie Bank of England (1981).

147. Zie Artis & Taylor (1990, p. 180-181).
148. Zie OECD (1990, p. 46).
149. Zie Argy (1987, p. 126) en Glyn (1989, p. 3 e.v.). Tot de deregu1eringsmaatregelen beho-

ren: (1) de afschaffing van renteplafonds en kwantitatieve controles op het bankwezen, (2) de
versoepeling van voorschriften voor spaarbanken, (3) de introductie van een tendersysteem voor de
ernissie van overheidsobligaties.

150. Zie Mathieson & Rojas-Suarez (1993, p. 22).
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oliecrisis zijn voor andere landen een meer pragmatische reden voor de versnelde
liberalisering van het kapitaalverkeer. De meeste landen volgen een geleidelijker
liberalisatieproces.

Gedurende 1979 verschijnen in Japan de eerste voorstellen voor nieuwe wetgeving
ten aanzien van het internationale betalingsverkeer. Met de inwerkingtreding van de
'New Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law' in december 1980, scha-
kelt Japan over op een positief stelsel. De herziening brengt een aantal liberalisatie-
maatregelen met zich mee, maar voor andere kapitaaltransacties blijven beperkingen
bestaan 15I. De nieuwe wet is evenwel een belangrijk keerpunt; na 1980 voeren de
autoriteiten geen nieuwe controles meer in om het kapitaalverkeer te sturen. Boven-
dien is het liberalisatieproces na de stelselwijziging minder afhanke1ijk van de Ja-
panse externe positie dan voorheen'".

De oliecrisis veroorzaakt een hoog tekort op de lopende rekening van West-Duits-
land. Om de fmanciering van dit tekort te vergemakkelijken worden in de loop van
1980/'81 de overgebleven beperkingen op de aankoop van rentedragende schuldtitels
en Duits geldrnarktpapier door niet-ingezetenen opgeheven. Een van de verwachte
voordelen van de liberalisering is een grotere bereidheid van buitenlandse han-
delspartners om transacties in D-marken aan te gaan, waardoor het wisselkoersrisico
van Duitse importeurs en exporteurs van goederen en diensten zal dalen'".

De liberaliseringsgolf in de periode 1979-1984 voltrekt zich vooral in landen met
zwevende wisselkoersen, inc1usief West-Duitsland, het ankerland van het Europese
Monetaire Stelsel (EMS). Bij andere deelnemers aan het Europese wissel-
koersmechanisme is de afschaffrng van kapitaalrestricties nog niet aan de orde. Na
de verkiezing van president Mitterand in mei 1981 komt er abrupt, een einde aan een
periode van liberalisering in Frankrijk. De Franse regering gaat de recessie te lijf
met stimuleringsmaatregelen, terwijl andere landen juist overschakelen op een re-
strictiever beleid om de inflatie na de tweede oliecrisis te temperen'". InfIatiever-
wachtingen en het tekort op de lopende rekening zetten de franc al snel onder druk.
Om de positie van de franc in het EMS te verdedigen, voeren de autoriteiten nieuwe
kapitaalexportrestricties in. Directe buitenlandse investeringen worden gelimiteerd en
aan fmancieringsvoorschriften onderworpen. Voor het uitgaande portefeuilleverkeer
herintroduceren zij de zg. 'devise-titre' -markt. Franse importeurs en exporteurs

151. De Japanse Iiberaliseringsmaatregelen betreffen het krediet- en depositoverkeer in vreemde
valuta, de beleggingsmogelijkbeden voor niet-ingezetenen en de vrijbeid voor Japanse ondernemin-
gen om in het buitenland middelen aan te trekken. Na 1980 blijven er beperkingen bestaan op bet
kapitaalverkeer van Japanse overheidsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
en op de valuta-termijntransacties van ingezetenen. Er blijven tevens beperkende richtlijnen bestaan
voor bet emissieverkeer, zowel voor niet-ingezetenen in Japan als voor ingezetenen op de Euroyen-
obligatiemarkt.

152. "The relationship between the yen rate and the pace of liberalization of capital flows, evident
in the 1970s, has not been observed since 1980." - Eken (1984. p. 515-517).

153. Zie Deutsche Bundesbank (1985, p. 19).
154. Zie OECD (1988, p. 56-64).
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krijgen opnieuw te maken met beperkende internationale betalingsvoorschriften'".
Sedert bet begin van de jaren zeventig had Italie al een restrictief regime op-
gebouwd. Voor directe buitenlandse investeringen en bet uitgaande beursverkeer
gelden frnancieringsvoorschriften of een renteloze depositoverplichting. Ook zijn er
richtlijnen voor de afwikkeling van internationale handelsbetalingen van ltaliaanse
bedrijven. Het dubbele valutastelsel van de Belgisch-Luxemburgse Econorniscbe Unie
blijft functioneren, ook na de toetreding tot het EMS. In het begin van de jaren
tachtig neemt de Belgiscbe centrale bank nog enkele maatregelen om de deelmarkten
beter van elkaar te scheiden'".

Het beroep op kapitaalcontroles door de 'zwakkere' EMS-Ianden wordt wel gemter-
preteerd als een weerspiegeling van het asymmetriscbe functioneren van het
EMS157

. In deze visie stelt West-Duitsland onathankelijk van de andere EMS-Ian-
den zijn monetaire beleid vast. De lidstaten die een ruimer monetair beleid willen
voeren, kunnen dat aIleen combineren met de vaste wisselkoersdoelstelling bij een
beperkte mate van kapitaalmobiliteit'". Gezien de geringe effectiviteit van kapitaal-
controles krijgen zij in de praktijk slechts op korte terrnijn enige beleidsautonornie.
Bij oplopende spanningen in het EMS, niet zelden als gevolg van een grote vraag
naar Dmarken bij een zwakke positie van de Amerikaanse dollar, moeten deze Ian-
den uiteindelijk hun beleid aanpassen of een devaluatie van hun valuta ten opzichte
van de Dmark accepteren!". Frequente devaluaties bij EMS-herschikkingen dragen
niet bij tot een geloofwaardig beleid. Daarentegen neemt de geloofwaardigheid van
de autoriteiten toe als zij afzien van kapitaalcontroles en hun interne beleids-
autonornie opgeven, en bet rentewapen inzetten ter ondersteuning van de wisselkoers-
doelstelling. In deze fase volgen twee kleinere EMS-landen, Nederland en Denemar-

155. Zie IMF, Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, Annual Report 1982 en 1983
voor de Franse restrictiemaatregelen in de periode 1981-1982. In deze jaarverslagen zijn overigens
alle maatregelen en voorschriften van IMF-leden t.a.v. het intemationale betalingsverkeer, terug te
vinden.

156. In de tweede helft van 1981 ligt de vrije koers ver beneden de officiele koers door een
devaJuatieverwachting. Tot de maatregelen behoren: beperkingen op de vreemde valutaposities van
banken en voorschriften voor de repatriering van exportopbrengsten. Zie Steinherr & De Schrevel
(1988, p. 129-130).

157. Zie bijvoorbeeld Giovannini (1989) en Giavazzi & Giovannini (1989, p. 63-83 en p. 164).
158. In een wisselkoersmechanisme met n landen zijn er immers maar n-I wisselkoersen te stabili-

sereno Het n-de land heeft dan de handen vrij om het monetaire beleid af te stemmen op binnen-
landse doeleinden. Het is overigens niet zo, dat de institutionele opzet van het EMS automatisch
leidt tot de asymmetrie. De verplichting om te intervenieren geldt evenzeer voor West-Duitsland.
Zie Gros & Thygesen (1992, p. 136-150) voor een bespreking van empirisch onderzoek naar de
(a)symmetrie in het EMS.

159. In de jaren 1979-1986 vinden bijna alle EMS-herschikkingen plaats gedurende perioden
waarin de DMark relatief sterk staat ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De vraag is of dat een
gevolg is van de asymmetrie in het EMS. Juist omdat Frankrijk en Italie kapitaaJcontroles hanteren
in deze beginfase, zijn hun vaJuta's minder aantrekkelijk voor intemationaJe beleggers die uit de
dollar vluchten. Het gebruik van kapitaaJrestricties is immers een signaal dat een land niet bereid is
het interne monetaire beleid af te stemmen op de exteme wisselkoersdoelstelling. Het gebruik van
kapitaalexportrestricties maakt in deze redenering de vaJuta van een land zwak. Zie Giavazzi &
Giovannini (1989, p. 157).
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ken, deze weg.
Nederland, dat zijn munt koppelt aan de Dmark, stapt met de Wet Financiele Be-

trekkingen Buitenland in mei 1981 over op een positief stelsel. Het grensoverscbrij-
dend kapitaalverkeer is daarmee nog niet helemaal vrij. Er wordt een vijftal uit-
voeringsvoorscbriften uitgevaardigd. Deze houden onder andere een vergun-
ningenplicht in voor emissies van niet-ingezetenen op de binnenlandse kapitaalmarkt
en voor korte en middellange buitenlandse kredieten aan ingezetenen. Na beeindiging
van de binnenlandse kredietrestrictie in tweede helft van 1981 wordt de restrictie op
het inkomend kredietverkeer al versoepeld. In september 1983 verdwijnt deze ver-
gunningenplicht deflnitiefv".

De verkiezing van een liberaal-conservatieve (minderheids)regering in september
1982 brengt in Denemarken een fundamentele koerswijziging in het valutabeleid
teweeg. Tot die tijd devalueerde de Deense kroon in EMS-verband vier keer ten
opzichte van de Dmark. De devaluaties leidden niet tot de verwachte verbetering in
het lopende rekeningtekort. Ze moedigden enkel devaluatie- en inflatieverwachtingen
aan, waardoor de binnenlandse rente een hoog niveau bereikte (> 20 % ). De nieuwe
regering schakelt in oktober 1982 over op een restrictief budgettair beleid en een
matigende loonpolitiek. Het Deense wisselkoersbeleid wint hierdoor direct aan ge-
loofwaardigheid op de financiele markten; de rente zet prompt na de aankondiging
van de maatregelen een dalende trend in. De geloofwaardigheid van het nieuwe
beleid groeit door de liberalisatie van het kapitaalverkeer. De Deense autoriteiten
volgen in de periode 1983/'86 een geleidelijk, maar evenwichtig liberalisatiepad:
kapitaalimporten en kapitaalexporten worden gelijktijdig geliberaliseerd'?'.

3.4.7 Naar de volledige liberalisatie van kapitaalstromen (1984-1992)

In deze fase maken de OESO-landen een algemeen economisch herstel door. Bij een
hogere economische groei en een lagere inflatie convergeert de economische ontwik-
keling van de landen tot op zekere hoogte. Wereldwijd blijven er betalingsbalans-
onevenwichtigheden bestaan. Ze zijn aIleen anders gesitueerd dan voorheen. De
lopende rekeningoverschotten van de Opec-landen en de tekorten van olie-im-
porterende (ontwikkelings)landen lopen terug. De onevenwichtigheden bevinden zich
thans in de geindustrialiseerde wereld met overschotten in Japan en West-Duitsland
en een hoog tekort in de Verenigde Staten. Door deze geografische verschuivingen
en door de internationale schuldencrisis (1982) concentreren de kapitaalbewegingen
zich binnen de geindustrialiseerde wereld.

De gevolgen zijn groot voor de financiele markten; het intermediatieproces verloopt
nu minder via het bankwezen (desintermediatie) en meer via de internationale kapi-
taalrnarkten (effectisering). Met het verdwijnen van de Opec-overschotten daalt de
vraag naar eurovalutadeposito's. De belangstelling van (institutionele) beleggers uit

160. Zie De Nederlandsche Bank (Kwartaalbericht 1981, no. I, p. 45-46), Van Ees e.a. (1989, p.
95-97) en Van Straaten (1989, p. 298).

161. Zie Thygesen (1985), Andersen & Risager (1988, p. 674-678) en OECD (1990, p. 45-46).
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de geindustrialiseerde wereld, met name Japan, voor deze deposito's is gering, om-
dat de schuldenproblematiek de soliditeit van het intemationale bankwezen heeft
aangetast. De banken reageren door hun kredietverlening (syndicaatleningen) aan
landen met schuldproblemen terug te brengen. Daamaast vergroten zij de verhandel-
baarheid van hun activa om hun solvabiliteitspositie te verbeteren. Tevens verleggen
zij hun werkterrein naar ('off balance sheet') activiteiten die provisie-inkomsten
opleveren. Terwijl landen met schuldproblemen minder toegang krijgen tot de Euro-
kredietmarkt, wordt het voor kredietnemers uit de geindustrialiseerde wereld door de
liberalisering, deregulering en ontwikkeling van financiele innovaties, niet aleen
mogelijk, maar veelal ook aantrekkelijk om schuldtitels te emitteren op de Eurokapi-
taalmarkt'".

Onder de gunstige economische omstandigheden bereikt de vrijmaking van de
internationale kapitaalstromen een naoorlogs hoogtepunt. Kenmerkend voor het
liberalisatieproces in deze fase is de hoge mate van internationaal overleg. De finan-
ciele integratie wordt als het ware geinstitutionaliseerd. De institutionalisering komt
tot uitdrukking in een verdieping van de afspraken binnen de diverse overlegfora,
met name de EG, de OESO, de BIS en het GATT, alsmede in bilaterale akkoorden.
Tegelijkertijd is er sprake van een verbreding; de aandacht gaat niet alleen uit naar
de vrijheid van kapitaaltransacties, maar ook naar de vrijheid van financiele dienst-
verlening.

Uiteraard kan men zich afvragen of de institutionalisering van het liberalisatie-
proces een blijvende waarborg zal bieden voor de vrijheid van kapitaalbewegingen in
de toekomst. Daartegenover staat dat marktparticipanten die eenmaal toegang ge-
kregen hebben tot buitenlandse financiele markten, wegen vinden om nieuwe restric-
ties te omzeilen'".

Onder druk van de Amerikaans regering Reagan treedt in 1983/'84 een opmerkelijke
versnelling op in het liberalisatieproces van Japan. Het Amerikaanse bedrijfsleven
kIaagt over oneerlijke concurrentie; in deze visie leidt de manipulatie van het kapi-
taalverkeer door Japan en de geringe openbeid van het Japanse financiele systeem tot
een onderwaardering van de yen. Aan Japanse zijde prefereert men een hoger libera-
lisatietempo boven een slepend handelsconflict met de VS. In november 1983 doet de
Japanse regering dan ook de eerste concrete toezeggingen. Tevens wordt de zg.
'Yen/Dollar Working Group' ingesteld, met vertegenwoordigers van de Japanse en de
Amerikaanse autoriteiten. In mei 1984 bereikt de werkgroep een overeenkomst;
behalve de liberalisatie van kapitaalstromen, belooft Japan de binnenlandse financiele

162. Zie Steel e.a. (1986, p. 27-37) en v. Roij (1993) voor een beldere analyse van de genoemde
tendensen en met name bet effectiseringsfenomeen op de internationale financiele markten.

163. Zie Szasz (1988, p. 10). Belangrijk is in deze ook dat met de liberaJisering, de kennis bij bet
justitiele apparaat verdwijnt om overtredingen van (nieuwe) restricties te berecbten. In bet verleden
was dit at niet eenvoudig, zo schrijft Szasz: "Ik herinner mij sinds de jaren zeventig geen veroor-
delingen wegens deviezenovertreding, In de praktijk was de enige sanctie op geconstateerde overtre-
dingen een FlOD-onderzoek, dar als sanctie werd ervaren, omdat daarbij dikwijls ook fiscale over-
tredingen aan het Licht kwamen waar de kans groter was dat zij tot een veroordeling zouden leiden. "
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markten te dereguleren en open te stellen voor niet-ingezetenen'".
In de genoemde overeenkomst worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de

afschaffing van rentevoorschriften in de depositomarkten. In de loop van 1985
mogen banken nieuwe typen waardepapieren aanbieden tegen de geldmarktrente. De
renteplafonds op grotere termijndeposito's verdwijnen in oktober 1985. Sindsdien
zijn de beperkingen ten aanzien van de minimurnomvang en de minimumlooptijd van
deze deposito's versoepeld. Daamaast krijgen buitenlandse banken meer ves-
tigingsmogelijkheden in Japan en mogen zij hun werkterrein uitbreiden. Bij het
ontbreken van een ruime depositobasis krijgen zij in juni 1984 faciliteiten van de
Japanse autoriteiten om lokale valuta te verwerven door middel van dollarswaps. In
april 1984 participeren buitenlandse banken voor het eerst in het syndicaat dat de
emissie van Japanse overheidsobligaties verzorgt. In de loop van 1985 mogen zij het
vermogensbeheer in hun dienstenpakket opnemen. In 1986 treden de eerste buiten-
landse effecteninstellingen toe tot de aandelenmarkt van Tokio.

De Japanse autoriteiten beloven in het akkoord ook het gebruik van de yen bij
internationale handels- en kapitaaltransacties te stimuleren. Voor wat betreft het
kapitaalverkeer worden de voorwaarden voor emissies op de Euroyen-kapitaalmarkt
in de loop van 1985 versoepeld'": Ingezetenen krijgen gemakkelijker toegang tot
de niet-gereguleerde Euro-yenmarkt en hierdoor verliezen de Japanse autoriteiten
geleidelijk hun greep op de binnenlandse kredietveriening. In april 1988 is men met
de implementatie van het akkoord zo ver gevorderd dat de werkgroep kan worden
opgeheven.

De financiele integratie van de Europese Gemeenschap is aan het eind van de jaren
zestig vastgelopen. Tegen de bedoeling van de Verdragsbepalingen in, doen de lid-
staten een langdurig beroep op de vrijwaringsclausules om zich aan de Europese
richtlijnen te onttrekken 166. In 19821' 83 verandert de tolerantie jegens dit oneigen-

164. De Iiberalisatie betreft kapitaalexporten (emissies van yenobligaties door niet-ingezetenen en
de kredietverlening door Japanse banken aan niet-ingezetenen) en kapitaalimporten (aankoop van
onroerend goed en directe investeringen door niet-ingezetenen in Japan). Frankel (1984) geeft een
analyse van de politieke achtergronden van de 'Yen/Dollar Agreement' en van de Japanse toezeg-
gingen in het akkoord. Zie Osugi (1990, p. 10-41) voor de Japanse maatregelen na 1984.

165. De Japanse autoriteiten kunnen invloed uitoefenen op de (voorwaarden van) euroyenobligatie-
emissies in een buitenlands financieel centrum, doordat (1) met name Japanse ondernemingen
geinterreseerd zijn in uitgifte van euroyenobligaties, maar vooral doordat (2) het zg. 'lead-
managment' (tot december 1984) voorbehouden is aan Japanse banken. Aanvankelijk mochten alleen
internationale organisaties en soevereine staten met een hoge kredietwaardigheid, euroyen-obligaties
uitgeven. Na december 1984 geldt voor een niet-ingezetene, als emissie-voorwaarde, minimaal een
zg. 'A-rating'. De toetredingsvoorwaarden blijven voor ingezetenen strenger dan voor niet-in-
gezetenen. De belangstelling van ingezetenen voor de uitgifte van euroyen-obligaties neemt pas toe
na afschaffing van bronbelastingen op de rente-inkornsten van niet-ingezetenen in april 1985. Zie
Frankel (1984, p. 40-41) en Osugi (1990, p. 10-15).

166. Frankrijk heeft bijvoorbeeld al sinds mei '68 een vrijwaring van de liberalisatieverplichtingen
op grond van artikel 108. Pas halverwege de jaren tachtig stelt de Commissie, op aandringen van
West-Duitsland en Nederland, een tijdslimiet aan het beroep op de vrijwaringsclausules. Zie Szasz
(1988, p. 9).
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lijk gebruik van de vrijwaringen onder invloed van politieke factoren, in het bij-
zonder de onvrede van landen met een 'harde' valuta over de functionering van bet
EMSI67• Met de steun van Frankrijk, Italie en Belgie beoogt de Europese Commis-
sie in deze fase herhaaldelijk het EMS te versterken met voorstellen ter uitbreiding
van kredietfaciliteiten, intramarginale interventies en de stabilisatie van de ECU ten
opzichte van de valuta van derde landen. Voor Nederland en Duitsland zijn de voor-
stellen niet acceptabel: ze vormen immers een bedreiging voor bun interne monetaire
stabiliteit. In het defensief gedrongen door de voorstellen reageren zij door de libera-
lisatie van bet kapitaalverkeer als doelstelling van het Europese integratiestreven
nieuw leven in te blazen'". Pas na de devaluatie van de Franse franc in maart
1983 en de herorientatie van de Franse stabilisatiepolitiek daarop, neemt de Europese
Commissie bet initiatief over. Zo besluit de Commissie in december 1984 om de
reikwijdte en de geldigheidsduur van de derogaties in te krirnpen, voor Frankrijk tot
eind 1986, en voor lerland en Italie tot eind 1987. In november 1985 krijgt Grieken-
land drie jaar ontheffing van de liberalisatieverplicbtingen. Op basis van de toetre-
dingsakte (1985) gelden voor Spanje en Portugal aparte overgangsmaatregelen tot
eind 1990, respectievelijk eind 1992169

.

Met de presentatie van het Witboek (juni 1985) brengt de Europese Commissie
meer vaart in bet integratieproces. Een actieplan, bestaande uit ongeveer 300 maatre-
gelen, moet leiden tot een interne markt met volledig vrij verkeer van goederen,
personen, diensten en kapitaal. Ret vernieuwende van Europa '92 zit niet in de
argumenten voor de interne markt, maar in de benaderingswijze; voorbeen was de
harmonisatie van de wet- en regelgeving in de lidstaten een voorwaarde v66r in-
tegratie. am de interne markt sneller te verwezenlijken, introduceert het Witboek de
beginselen wederzijdse erkenning en minimale harmonisatie. am te beginnen, erken-
nen de lidstaten de gelijkwaardigheid van elkaars' regelgeving (ook al zijn er ver-
schillen), in de veronderstelling dat zij dezelfde doeleinden nastreven!". Vanuit dat

167. Zie Bakker (1994) voor een monetair-diplomatieke analyse van de Iiberalisatie van het kapi-
taalverkeer in Europa sinds 1958 in het algemeen en deze periode in het bijzonder.

168. Volgens Bakker (1994, p. 199) neemt Nederland het initiatief: "In the Ecofin council meeting
on 15 March 1982. when the Commissionproposals were discussed for hours. the Dutch finance
minister van der Stee proposed to reconsider the liberalization of capital movements in Europe and
not to confine this to ECU-denominated capital. One of the initiators, Andre Szasz, put this issue of
capital liberalization on the agenda of the Monetary Committee in July 1982. This marked the
beginning of a new era..... en (p. 203): "TheDutch initiative. supported by Germanyand the United
Kingdom to bring capital liberalization back on the European agenda had been given a frosty
reception on the part of the Commission (..). But in the wake of the French reorientation, there
gradually was a change of heart in the Commission's thinking. "

169. Denemarken doet sinds 1983 geen beroep meer op de vrijwaringsclausule onder artikel 73 uit
het EO-Verdrag. Frankrijk, Italic en Ierland doen een beroep op artikel 108; zij behoeven niet aan
de Europese liberalisatieverplichtingen te voldoen vanwege betalingsbalansproblemen. Zie EO
(1988. p. 16-17).

170. Het principe van wederzijdse erkenning komt voort uit een arrest van het Europese Hof van
Justitie, bekend onder de naarn "Cassis de Dijon" (1978). Het Hof bepaalde dat, als een produkt (of
dienst) op legale wijze verkocht werd in eeo van de lidstaren, andere lidstaten de import van het
produkt niet mogen tegenhouden op basis van binnenlandse voorschriften. Verschillen in regelgeving
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principe is het mogelijk om de hannonisatie van de wetgeving te beperken tot enkele
hoofdpunten die essentieel zijn voor de openstelling van grenzen'". Ten behoeve
van een meer slagvaardige Europese besluitvonning, wijzigt de Europese Akte
(1986), het Verdrag van Rome; voortaan kan de Raad met een gekwalificeerde meer-
derheid beslissen over aanpassingen in de regelgeving van de lidstaten voor een
goede werking van de interne markt. Voor een beperkt aantal uitzonderingen (onder
andere fiscale bepalingen) blijft unanimiteit in de Raad echter vereist. In de Akte
wordt de voltooiing van de interne markt per 31 december 1992 tevens een officiele
doelstelling van de Gemeenschap.

Ter realisatie van vrij kapitaalverkeer binnen de EG, volgt de Commissie een twee
fasenprogramma'". Tot de eerste fase behoren een verscherping van de voorwaar-
den voor het beroep op de vrijwaringsclausules en een uitbreiding van de onvoor-
waardelijke liberalisatieverplichtingen middels een richtlijn (1986)173. De richtlijn
treedt op 28 februari 1987 in.werking. Nederland voldoet al aan de nieuwe verplich-
tingen sinds de intrekking van het uitvoeringsvoorschrift voor het buitenlandse be-
roep op de kapitaalmarkt in oktober 1986. Niet-ingezeten kunnen hierdoor onbe-
lemmerd lenen en transacties ondernemen op de binnenlandse kapitaalmarkt'". In
Frankrijk vinden een viertal liberalisatierondes plaats tussen april 1986 en mei
1987175.Eind 1986 zijn de Fransen zo ver gevorderd dat alleen Italie, Ierland en
Griekenland nog een beroep doen op een vrijwaring (art. 108)176.

In de tweede fase worden de liberalisatieverplichtingen uitgebreid tot de kapitaal-
transacties in de korte sfeer. Een Europese financiele ruimte met voUedige vrijheid
van financiele dienstverlening is immers niet denkbaar zonder kortlopende kapitaal-
bewegingen. De richtlijn van 24 juni 1988 dwingt de lidstaten aile vormen van kapi-

mogen dus niet gebruikt worden om het integratieproces te belemmeren. Zie Neven (1992, p. 100).
171. Het za.I niet verbazen dat de oude benadering mede als gevolg van de uitbreiding van het

aantal EG-leden, een tijdrovende procedure opleverde. Zie Servais (1991, p. 11-12).
172. Het programma van de Commissie is opgenomen in EG (1988, p. 15-21).
173. Deze richtlijn wijzigt voor de derde keer de indeling van de kapitaalverrichtingen over de

lijsten A tIm D. Tot de onvoorwaardelijke liberalisatieverplichtingen behoren nu ook: de handel in
niet-genoteerde waardepapieren, de toelating van effecten tot de kapitaalmarkt en langlopende
handelskredieten. Tevens wordt het verschil tussen lijst A en lijst B opgeheven; de verrichtingen
waarop een onvoorwaardelijke liberalisatieverplichting rust, moeten plaatsvinden tegen de (een en
dezelfde) officiele wisselkoers. Zie Benink (1990, p. 45-73) voor de Europese richtlijnen inzake bet
kapitaalverkeer.

174. Zie De Nederlandsche Bank (Kwartaalbericht, no. 3, 1986, p. 57-58) en v . Ees e.a. (1989,
p. 96-97); tevens wordt de vergunningplicht voor het sluiten van termijntransacties afgeschaft. Er
blijven alleen rapportagevoorschriften bestaan voor de betalingsbalansstatistieken.

175. Zie Blommestein & Tulp (1987, p. 392); in april 1986 worden directe buitenlandse in-
vesteringen geliberaliseerd en in mei 1986 wordt de 'devise-titre'-markt afgeschaft. Daarna volgen
o.a. de vrijrnaking van de bandel in niet-genoteerde effecten en participatiebewijzen van collectieve
beJeggingsfondsen, en de toegang tot de kapitaalmarkt. BeJemmeringen blijven bestaan voor bet
korte verkeer en voor de kredietverlening door Franse banken.

176. Zie EG (1988, p. 32).
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taalverkeer te liberaliseren per 1 juli 1990tn. Het onderscheid tussen voorwaar-
delijke en onvoorwaardelijke liberalisatieverplichtingen uit de eerdere richtlijnen
komt hiermee te vervallen. Bovendien moeten alle kapitaalbewegingen plaatsvinden
tegen dezelfde wisselkoers als het lopende verkeer. Voor Belgie en Luxemburg bete-
kent dit de afschaffing van de dubbele wisselmarkt in maart 1990178.In artikel 6.2
van de richtlijn krijgen Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland uitstel van som-
mige liberalisatieverplichtingen tot 31 december 1992. Als Portugal en Griekenland
dan nog niet in staat zijn om tot liberalisatie over te gaan, kan de Raad, na een
onderzoek van de Commissie, besluiten de uitsteltermijn te verlengen met maximaal
drie jaar tot eind 1995. De richtlijn maakt voor Italie geen uitzondering meer; na
enkele belangrijke liberalisatiemaatregelen in de loop van 1987, is Italie in januari
1988 overgeschakeld op een positief stelsel'".

De richtlijn bevat het zg. 'erga omnes'-principe (art. 7.1): de lidstaten streven naar
eenzelfde liberalisatiegraad ten opzichte van derde landen, als binnen de EG. Het
beginsel sluit niet uit dat de toegang van niet EG-ingezetenen tot de EG-markten,
beperkt wordt op grond van reciprociteitsvoorwaarden 180. De richtlijn biedt nog
geen oplossing voor de fiscale problemen van volledig vrij kapitaalverkeer. De ver-
schillende fiscale behandeling van spaargelden in de lidstaten zal immers leiden tot
kapitaalvlucht. De Commissie wil dit gevaar beperken door de belastingregimes van
de lidstaten op dit punt te harmoniseren. Een voorstel om in elke lidstaat een mini-
mum bronbelasting van 15% te heffen op rente-inkomsten van EG-ingezetenen, krijgt
in 1989 in de Raad niet de vereiste unanimiteit van stemmen. Met name Luxemburg
en Groot-Brittannie verzetten zich tegen het voorstel; zij vrezen dat de bronbelasting
zalleiden tot een kapitaalvlucht naar belastinghavens buiten de EGISI

.

177. Zie Publikatieblad van de Europese Gemeenscbappen, nr. L 178/5-18, 8 juli 1988. Artikel2
maakt overigens een uitzondering op de liberalisatieverpJichting voor maatregelen die, als onderdeel
van het interne monetaire beleid, bedoeld zijn om de Iiquiditeit van het bankwezen te reguleren.
Voorwaarde is wei dat dergeJijke maatregelen (bijv. discriminerend hoge minirnumreserve-eisen op
bankdeposito's van niet-ingezetenen) aangemeld worden bij de Comrnissie. Tot op heden heeft geen
EG-Iand dergelijke maatregelen gemeld.

178. De richtJijn geeft in bijlage V aan dat de dubbele wisselmarkt het kapitaalverkeer weliswaar
niet belemmerd heeft, maar de BLEU moet het stelsel uiterlijk 31 december 1992 afschaffen, omdat
het ..... binnen het Europese Monetaire Stelsel een oneigelijk element vormt ..;".

179. Aanvankelijk volgde Italie een geleidelijk liberalisatiepatroon. Een verbetering van de beta-
lingsbalans en de wens om niet te ver bij Frankrijk achter te blijven, verhogen het tempo aan-
merkelijk. Een belangrijke roaatregel is de afschaffing van de renteloze depositoverplichting voor
ingezetenen die in het buitenland willen beleggen (roei 1987). Na de stelselwijziging van januari
1988 blijven beperkingen bestaan op kortlopende, uitgaande kapitaalstroroen. Zie Blommestein &
Tulp (1987, p. 392).

180. In september 1988 past Frankrijk bijvoorbeeld bet 'erga orones'-principe toe door opheffmg
van de vergunningenplicht voor directe investeringen van ingezetenen uit niet-EG landen. Tot
januari 1990 is de roogelijkheid om schuldtitels te ernitteren op de Franse kapitaalmarkt echter
voorbehouden aan EG-ingezetenen.

181. De hoge mate van kapitaalmobiliteit tussen de EG en andere delen van de wereld, maar ook
het bankgebeim in bijvoorbeeld Luxemburg, bemoeilijkt de oplossing van dit probleem. Degenen
die geen (bron)belasting willen betalen over hun vermogen zijn imrners niet alleen op zoek naar lage
belastingtarieven, maar ook naar bankgeheim. Zie EG (1989b, p. 62) en Grilli (1989a, p. 321).
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Artikel 3 van de richtlijn voorziet elke lidstaat van de mogelijkheid om (opnieuw)
controles in te voeren, zodra omvangrijke kortlopende kapitaalbewegingen, sterke
spanningen veroorzaken op de wisselmarkten. De geldigheidsduur van deze nieuwe
vrijwaring is beperkt tot drie maanden en de Comrnissie stelt voorwaarden aan het
gebruik van de clausule. Een land kan zich dus niet zo maar op de clausule beroe-
pen'". Door deze beperkingen in te bouwen, probeert de richtlijn een eindeloos
uitstel van het liberaliseringsprogramma te voorkomen. De vrijwaring berust op de
overweging dat EG-leden in staat moeten zijn, om maatregelen te nemen tegen om-
vangrijke korte kapitaalbewegingen, die hun monetair beleid verstoren, zonder dat
daar een fundamentele economische reden voor is. Deze kapitaalstromen vormen
imrners een bedreiging voor het functioneren van het EMS en voor de goede werking
van de interne markt'". In de praktijk is nog nooit een beroep gedaan op artikel 3,
zelfs niet tijdens de EMS-crises in september 1992 en in julilaugustus 1993184.

Inmiddels zijn de liberalisatieverplichtingen die voortvloeien uit de genoemde
richtlijn van 1988, verwerkt in de nationale wetgeving van de lidstaten. Vanaf 1 juli
1990 is het kapitaalverkeer tussen acht van de twaalf EG-landen volledig vrij. Op
basis van de voorzieningen in de richtlijn hebben vier landen de liberalisatie uitge-

182. In spoedeisende gevaUen mag een land controles herintroduceren zonder de Commissie
vooraf te raadplegen. De Commissie besluit na raadpleging van het Monetair Comite en het Comite
van Presidenten van de centrale banken, of de betrokken Iidstaat de controles mag handhaven. De
Raad kan de beslissing van de Commissie herroepen of wijzigen met een gekwalificeerde rneerder-
heid van stemmen.

183. Gezien het politieke risico dat de vrijwaring met zich meebrengt voor marktparticipanten,
concludeert Grilli (l989a, p. 316): "the inclusion of this safeguard does not appear to have been a
wise decision. First, it generates uncertainty about the real commitment of the member states to the
project. Second, the temporary reintroduction of capital controls may not protect the monetary
authorities against speculative flows of funds. "

184. Spanje en Portugal doen tijdens de crisis van september 1992 een beroep op kapitaalrestric-
ties, maar blijven toch binnen de mogeJijkheden die artikel 6.2 van de richtlijn hen biedt om terug
te keren op eerdere Iiberalisatiemaatregelen tot 31 december 1992. Zie Sleijpen (1994, p. 62-63)
voor een analyse van de tijdeJijke maatregelen en hun effecten. Spanje voert een zg. marginale,
eenjarige renteloze depositoverplichting van 100% in. De verpJichting houdt in dat Spaanse finan-
ciele instellingen gedurende een heel jaar een renteloos deposito moeten aanhouden over elke stij-
ging in vreemde valutategoeden en elke stijging in pesetakredieten aan niet-ingezetenen. Op 5
oktober vervangt de Spaanse centrale bank de restrictie met de verplichting voor Spaanse financiele
instellingen om een loo%-renteloos deposito aan te houden over de pesetaverkopen aan niet-in-
gezetenen die zij gedaan hebben zowel in de contante markt als in de termijnmarkt met een terug-
werkende kracht vanaf 2 oktober. De maatregel had niet het beoogde effect. De verontwaardiging
op de financiele markten leidde tot een massale verkoop van Spaanse effecten door niet-ingezetenen;
hun aandeel in de Spaanse staats schuld daalt in twee weken met 14% en de aandelenbeurs van
Madrid zakt in met 10,4 %. Zie The Economist (10/10/92, p. 82-83). Na de devaluatie van de
Spaanse peseta, schaft Spanje alle resterende belemmeringen af en voldoet per 24 november aan de
richtJijn. Portugal reactiveert op 17 september 1992 het verbod op kredieten in escudo's aan niet-
ingezetenen. Om de speculatie tegen de escudo op de eurovalutamarkten tegen te gaan moeten
commerciele banken de tegenwaarde van de kredieten lenen bij de Portugese centrale bank tegen
tweemaal de euro-Portugese escudorente. Op 16 december 1992 trekken de Portugese antoriteiten de
laatste kapitaalrestricties in. Het gerucht dat lerland ook nieuwe controles geintroduceerd zou
hebben tijdens de crisis, blijkt achteraf niet juist. Het ging enkel om een procedurewijziging.
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steld. In Spanje, Portugal en Ierland zijn de laatste restricties conform de Europese
afspraken eind 1992 verdwenen. Griekenland krijgt dan nog uitstel voor enkele
verplichtingen. Na een onderzoek van de Commissie en bet Monetair Comite is
besloten de derogatie voor Griekenland te verlengen tot half 1994. De budgettaire
onevenwichtigheden, de kwetsbaar geachte betalingsbalanssituatie, de boge inflatie en
het ontwikkelingsniveau van het Griekse financiele bestel laten de liberalisatie van
enkele kortlopende kapitaalverricbtingen dan nog niet toel85. De Griekse autoritei-
ten bebben de laatste controles ingetrokken in mei/juni 1994, zodat alle kapitaal-
verkeer binnen het EG-gebied thans volledig geliberaliseerd is.

Ret Verdrag van Maastricbt beeft de Europese liberalisatie-afspraken ten aanzien
van het kapitaalverkeer per 1 januari 1994 verdiept. Aan bet begin van de tweede
fase op weg naar de Economiscbe en de Monetaire Unie is ook de liberalisatie van
het kapitaalverkeer met niet-EG landen een verplichting geworden. Bovendien zijn de
mogelijkbeden om bij turbulentie op de. valutarnarkten kapitaalrestricties te introdu-
ceren ingekrompen. Artikel 73F van het Verdrag biedt enkel een tijdelijke vrijwaring
tegen kapitaalstromen naar of uit landen die Diet tot de EG beboren. De Raad beslist
op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderbeid van stemmen over
de maatregelen die hoogstens zes maanden mogen duren'".

Ret Europese programma voor een financiele ruimte omvat voorts een groot aantal
richtlijnen voor banken en andere financiele intermediairs. De vrijbeid van dienstver-
lening en de vrijheid van vestiging in de bele Gemeenscbap zijn onmisbaar voor de
realisatie van een interne markt voor financiele instellingen. Een en ander beeft
belangrijke gevolgen voor de regulering in de lidstaten. De beginselen uit het Wit-
boek zijn bepalend voor de liberalisatiemethoden. Minimale harmonisatie en toezicht-
door het land van oorsprong ('home country control') zijn noodzakelijk om de stabi-
liteit van het Europese financiele systeem te handhaven. Algemeen wordt verwacht
dat de regelgeving in de lidstaten, onder druk van de sterke concurrentie op de finan-
ciele markten, zal convergeren, ook op punten waarover geen gezamelijke afspraken
zijn gemaakt'".

De integratiegedachte die aan het 1992-project ten grondslag ligt is het snelst ten

185. Zie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 409/33-34, 31 december 1992.
Griekenland mag beperkingen handhaven op verrichtingen met een looptijd van minder dan een jaar
in: rekening-courant en depositorekeningen door ingezetenen bij buitenlandse financiele instellingen,
financiele leningen en kredieten, en leningen in het persoonlijke verkeer. Bovendien mag Grieken-
land restricties opleggen aan de in- en uitvoer van betaalmiddellen.

186. Zie Smits (1992, p. 708).
187. Zie Key (1989) voor een bespreking van de verschillende beginselen, die de Commissie

volgt, en de implicaties daarvan voor het integratieproces. De combinatie van wederzijdse erkenning
en 'home country control' vormt een grote stimulans voor binnenlandse instellingen om druk uit te
oefenen op de toezichthoudende autoriteiten zodra buitenlandse intermediairs, via hun dochter-
vestigingen, meer activiteiten kunnen ondernemen of onder gunstiger voorwaarden kunnen opereren.
Voor de Europese vestigingen van banken blijft evenwei 'host country control' bestaan ter (1)
reguJering van de Iiquiditeitspositie van banken ten behoeve van het monetaire beleid in het gastland
en ter (2) bescherrning van depositohouders. Zie Derrnine (1989, p. 295).
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uitvoer gebracbt voor de kredietinstellingen door de goedkeuring van een Europese
bankvergunning (bet paspoort) in de Tweede Coordinatie-richtlijn voor bet bank-
wezen 1989. Deze snelle vorderingen worden weI toegescbreven aan bet feit dat de
Europese regels voor bet toezicbt op bet bankwezen, voortbouwen op de resultaten
van de GlO-landen (incl. Zwitserland) binnen de 'Committee on Banking Regulation
and Supervisory Practices', te Baze1188• In 1975 was al overeenstemming bereikt
over de taakverdeling tussen de betrokken monetaire autoriteiten inzake het
liquiditeits- en bet solvabiliteitstoezicbt op internationaal opererende banken. Sinds-
dien is bet overleg in de 'Cooke-committee' geconcentreerd op de nadere invulling
van bet solvabiliteitstoezicbt. Het Akkoord van Bazel (1988) brengt uniformiteit aan
in de methode van toezicbt en in de minimaIe, naar risico gewogen solvabiliteitseisen
voor de activa op de bankbalansen en voor de 'off balance sbeet' -activiteiten van de
banken'".

In OESO-verband leiden de sterke veranderingen in de internationale financiele
omgeving tot een berziening van de Kapitaalcode in 1989. Kortlopende kapitaal-
verricbtingen worden voor bet eerst onder de liberalisatieverpIicbtingen opgenomen.
Bovendien bescbouwt de berziene code indirecte maatregelen voor bet eerst als
daadwerkelijke kapitaalrestricties. In de Code voor het Onzicbtbare Verkeer (dien-
sten, kapitaalopbrengsten) wordt een paragraaf opgenomen voor de grensoverschrij-
dende financiele dienstverlening. Een land mag ingezetenen, die een beroep willen
doen op de diensten van financiele intermediairs in andere OESO-Ianden niet hin-
deren. In eigen land mogen de autoriteiten weI maatregelen nemen tegen buiten-
landse dienstverleners om consumenten te beschermen en om de stabiliteit van het
nationale financiele systeem te bewaren, zolang de maatregelen niet discrimineren
tussen de instellingen uit verschillende OESO-Ianden. In deze Code zijn eveneens
bepalingen opgenomen voor de vrijheid van vestiging van filialen en agentschappen.
De vrije vestiging van een zelfstandige dochteronderneming is vanouds onderdeel
van de Kapitaalcode (nl. directe investeringen) 190.

Tenslotte kan worden gewezen op de prominente plaats, die de liberalisering van het
financiele dienstenverkeer inneemt bij vrijhandelsafspraken tussen landen. De Ver-
enigde Staten en Canada nemen in hun 'Free Trade Agreement' (1988) een hoofd-
stuk (nr. 17) op over financiele diensten. Zij volgen hierbij het 'national treatment'-
beginsel om de dienstverleners in beide landen een gelijkwaardige concurrentiepositie
(een zg. 'level playing field') te bieden'?'. In augustus 1992 wordt bet verdrag her-

188. Een andere reden is dat de activiteiten van kredietinstellingen in het algemeen, homogener
van aard zijn dan de activiteiten van andere financiele intermediairs. Zie Chrystal & Coughlin
(1992, p. 69).

189. Zie v. Roij (1993, p. 105 e.v.).
190. Zie OECO (1990, p. 52--61)..
191. Zie IMP (1989, p. 50-52). 'National treatment' betekent dat de vestigingen van buitenlandse

instellingen in een land, niet minder gunstig behandeld mogen worden dan binnenlandse instellingen.
Dit betekent bijv. dat de vestigingen van Canadese banken in de VS, dezelfde activiteiten mogen
ondernemen als Amerikaanse banken. Dit betekent ook dat de VS niet meer hoeft toe te staan, ook
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zien en omgedoopt tot het 'North American Free Trade Agreement'; Mexico treedt
namelijk tot het vrijhandelsgebied toe. Daarnaast vindt een procedurewijziging plaats
waardoor geschillen op het gebied van grensoverschrijdende financiele dienstver-
lening sneller opgelost kunnen worden!".

Na een moeizame start is de liberalisatie van het internationale dienstenverkeer, een
van de speerpunten van de GAIT-onderhandelingen in de Uruguay Ronde
(1986)193. De besprekingen zijn ondergebracht in een speciale werkgroep, belast
met het ontwerpen van een 'General Agreement on Trade in Services' (GATS). Op
het gebied van de financiele diensten was het oorspronkelijk de bedoeling om te
komen tot de liberalisatie van de handel in diensten en tot de vrijheid van vestiging
voor financiele instellingen in de betrokken landen. Het vestigingsrecht heeft echter
bij veel landen weerstand opgeroepen. WeI is al besloten tot de instelling van een
geschillencommissie waarin financiele experts zitting zullen nemen. De liberalisatie-
afspraken binnen de GATT, zijn nog niet aangevuld met verplichtingen voor de
harmonisatie van de financiele regelgeving.

Het overleg in de GATT verloopt traag; de oorzaak hiervan ligt voor een groot
deel in de opzet van de besprekingen. Bij de onderhandelingen zijn meer dan 150
landen betrokken. Door allerlei politieke factoren, die niets te maken hebben met het
financiele dienstenverkeer, loopt het liberalisatieproces vertraging op. Om de druk op
andere landen te vergroten, pleiten de Verenigde Staten ervoor dat landen, die een
beroep willen doen op het zg. 'most favored nation' -principe, zelf verplichtingen
aangaan om hun eigen financiele markten open te stellen'".

als de Canadese banken in eigen land, normaal gesproken, een ruimer dienstenpakket aanbieden.
Door de Europese combinatie van 'mutual recognition' en 'home country control' moet dit laatste
wei in de Europese Gemeenschap; de Europese principes geven derhalve een sterkere impuls voor
convergentie van de regelgeving tussen de deelnemende landen dan het 'national treatment'-principe.
Zie Key (1989, p. 601 e.v.).

192. Zie Katter (1992). Doordat het verdrag nu ondertekend is door drie landen is het 'national
treatment'-principe aangevuld met het 'most favoured nation'-principe; dwz. elk land belooft de
econornische agenten uit de andere landen gelijk te behandelen. Mexico mag gedurende een over-
gangsperiode tot 2000, beperkingen opleggen aan het marktaandeel van banken uit de VS en
Canada.

193. Vooral de VS heeft aangedrongen op uitbreiding van de nieuwe GATT-bespreldngen met de
liberalisatie van de handel in diensten. De ontwikkelingslandenwaren tegen, maar dankzij de bemid-
deling van de Europese Gemeenschap werd voorkomen dat de VS niet mee zou doen aan de nieuwe
ronde. Zie Murphy (1990, p. 143-147) voor de posities en de benaderingen van de belangrijkste
onderbandelaars.

194. Het 'most favoured nation'-principe (MFN) boudt in dat: "any privilege, right or advantage
granted to one member country is to be granted unconditionally to all others and even to non-
members." Het MFN-principe is een van de grondregels van de GATT. Het MFN-principe gaat
overigens minder ver dat bet 'national treatment'-principe (NT) van de OECD, dat vereist boven het
MFN-beginsel, oak nog eens, dat niet-ingezetenen hetzelfde bebandeld worden als ingezetenen. In
het ontwerp van de GATS is niet alleen bet MFN-principe maar ook het NT-principe opgenomen.
Zie Dennig (1992, p. 235).
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3.5 Stand van zaken en conclusie

In de bijlage wordt een indicatie gegeven van de resterende kapitaaIrestricties op 30
juni 1993 in het OESO-gebied. Uit de tabel blijkt dat de meeste OESO-Ianden inmid-
dels een hoge liberalisatiegraad hebben bereikt. Alle landen (met uitzondering van
Luxemburg) houden wel de mogelijkheid open om een of enkele vormen van kapi-
taalverkeer te restricteren. De resterende controles hebben in de meeste gevallen een
specifiek karakter: hun reikwijdte is beperkt en het achterliggende motief is niet
meer de wens om moneta ire autoriteiten manoeuvreerruimte te bieden bij de imple-
mentatie van hun beleid.

Concluderend kan de liberalisatie van het kapitaalverkeer sinds de Tweede Wereld-
oorlog gekenrnerkt worden als een moeizame en gefaseerde ontwikkeling. De nega-
tieve ervaringen met destabiliserende 'hot money'-stromen in de jaren dertig en de
naoorlogse dollarschaarste verklaren de wens van de autoriteiten in Europa en Japan
om het kapitaalverkeer vergaand te reguleren. De beleidsprioriteit ligt dan bij de
liberalisering van het internationale handelsverkeer. Het economische herstel na de
periode van wederopbouw draagt bij tot een liberalere houding ten aanzien van
langlopende vormen van kapitaalverkeer. Directe buitenlandse investeringen worden
al in een relatief vroeg stadium geliberaliseerd omdat deze stromen de concurren-
tiepositie van binnenlandse ondernemingen op de internationale markten versterken.
De meeste landen handhaven nog weI beperkingen op kortlopende kapitaalstromen
als instrument van hun valutamarktbeleid. Zodra de valutaire spanningen in het
Bretton Woods-stelsel toenemen, komt er in het midden van de jaren zestig een einde
aan de eerste naoorlogse liberaliseringsgolf. Veel landen gaan dan zelfs over tot de
introductie van nieuwe controles om de speculatieve kapitaalstromen te beheersen.
De nieuwe reguleringstendens resulteert in omvangrijke en kostbare controlestelsels,
die op den duur niet effectief zijn. De marktparticipanten hebben irnmers meer mo-
gelijkheden gekregen om de controles te omzeilen door de groei van de inter-
nationale handel en door de internationalisering van het bedrijfsleven en het bank-
wezen.

Ret liberalisatieproces komt weer op gang na de instorting van het Bretton W oods-
stelsel in 1973. In de landen die overstappen naar (beheerst) zwevende wisselkoersen
is de behoefte van de autoriteiten aan kapitaalrestricties als beleidsinstrument ver-
minderd. Ook de lopende rekeningonevenwichtigheden na de oliecrisis geven in veel
landen aanleiding voor een grondige herziening van het controlestelsel. Aan het eind
van de jaren zeventig komt het proces in een stroomversnelling door de wissel-
werking tussen de liberalisatie van het kapitaalverkeer, de deregulering van binnen-
landse financiele markten en instellingen, en de verspreiding van financiele in-
novaties. De dereguleringstrend is voor een deel het gevolg van de veranderde visie
van beleidsmakers op het ingrijpen in de vrije werking van markten. De trend kan
voor een ander deel gezien worden als een erkenning van officiele zijde dat de regel-
geving niet langer effectief is. Deze factoren alsmede de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het interne marktprogramrna leiden in de tweede helft
van de jaren tachtig uiteindelijk tot de afschaffing van kapitaalcontroles in de landen
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die voordien nog enige beleidsautonomie trachtten te behouden binnen het Europese
Monetaire Systeem.

De kans op nieuwe kapitaalcontroles in de toekomst is klein. In de eerste plaats is
de bewegingsvrijheid van het financiele kapitaal in de industriele wereld inmiddels
sterk verankerd in nationale wetten en internationale verdragen. Nieuwe restricties
zouden bijvoorbeeld volledig indruisen tegen het Europese integratiestreven. In de
tweede plaats hebben de veranderingen in de financiele omgeving de effectiviteit van
de restricties zodanig aangetast, dat het voor de monetaire autoriteiten van een land
niet erg zinvol is om dit instrumentarium te reactiveren. In het verleden zijn de
financiele markten bijzonder inventief gebleken in het ornzeilen van regulering. In de
derde plaats wordt algemeen erkend dat de langdurige toepassing van een sluitend
controlestelsel hoge kosten met zich meebrengt doordat een dergelijk stelsel leidt tot
de aantasting van de internationale handelsbetrekkingen, een suboptimale allocatie
van besparingen over investeringen, een verslechtering van de reputatie van de mo-
netaire autoriteiten in de financiele amrkten en een vermindering van de toegang van
een land tot de internationale kapitaalmarkten. Tenslotte lijkt ook de tijdelijke toepas-
sing van kapitaalrestricties bijvoorbeeld in perioden van verhevigde speculatie, de
moneta ire autoriteiten steeds minder soelaas te bieden in het stabiliseren van de
wisselkoersverhoudingen. Door het tijdelijke en derhalve terugkerende karakter van
de maatregelen zullen de economische agenten steeds beter leren te anticiperen op de
invoering van de restricties. Bij beginnende valutaire onrust zullen de speculanten op
de mogelijke toepassing van de restricties vooruitlopen. De mogelijkheid dat de
autoriteiten teruggrijpen op dit instrumentarium krijgt hierdoor onbedoeld een tegen-
gesteld effect: onder deze omstandigheden is het niet denkbeeldig dat (de verwachte
introductie van) kapitaalrestricties de valutaire onrust vergroten en de inzet van
speculatieve aanvallen bespoedigen.
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BIJLAGE 1

Stand van zaken in het Iiberalisatieproces:
resterende restricties in 1993

Door de vele verschijningsvormen van kapitaalcontroles is het geen eenvoudige
opgave om alle resterende kapitaalrestricties in een schema samen te vatten en om
tegelijkertijd alle nuances aan te brengen, die in werkelijkheid bestaan omtrent hun
reikwijdte en toepassing. De herziene OESO-Kapitaalcode biedt houvast voor de
classificatie van landen naar liberaliseringsgraad. De Code somt alle liberalisatiever-
plichtingen op, die in OESO-verband overeengekomen zijn. Zoals vermeld kan elk
land een voorbehoud (,reservation') maken en daarmee (tijdelijk) afzien van de
liberalisatie van bepaalde kapitaalstromen. In onderstaande tabel is het beroep op
deze ontsnappingsclausules door de OESO-Ianden samengevat (op basis van OECD
1993, bijgewerkt tot 30 juni 1993).

Voor een goede interpretatie is het belangrijk op te merken dat een 'reservation' op
zichzelf nog geen verbod is op de kapitaalverrichting. In de praktijk kunnen de
autoriteiten van het land een soepel beleid volgen, bijvoorbeeld bij het toekennen van
vergunningen. De landen houden de derogatieclausule als het ware achter de hand
om in noodgevallen te kunnen ingrijpen. De formele 'reservations' geven dus wel
een indicatie voor bestaande restricties en voor het politieke risico op bepaalde trans-
acties, maar de indicator onderschat de materieel bereikte liberaliseringsgraad.
Bijna alle landen handhaven een 'reservation' voor directe investeringen van niet-in-
gezetenen, veelal gemotiveerd door de wens om nationale belangen te beschermen en
om overnames van binnenlandse bedrijven te voorkomen. Het voorbehoud is in de
meeste gevallen beperkt tot bepaalde sectoren, zoals de media, de energiesector of de
lucht- en zeevaart. Investeringen in de financiele sector zijn door de meeste OESO-
landen gebonden aan reciprociteitsvoorwaarden. De EG-lidstaten hanteren de recipro-
citeitseis onderling niet.

Zeven EG-Ianden volgen het Europese 'erga omnes'-principe op verschillende
terreinen niet volledig; ze handhaven namelijk 'reservations' tegenover OESO-Ianden
die niet tot de EG behoren. Binnen de EG zijn de kapitaaltransfers wel vrij (zie EG
1989), zodat daar sprake is van een hogere liberaliseringsgraad dan in de OESO,
zeker nu Spanje, Portugal en Ierland per 31 december 1992 aan de Europese libe-
ralisatieverplichtingen voldoen. Het gros van de Australische derogaties berust op
een motief: de wens om een beroep van buitenlandse centrale banken, overheden en
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'Reservations' van OESO-Ianden naar situatie op 30 juni 1993.

Can VS Jap Aus NZ Bel Den Dui Fin Fra GB Gri

In het binnenland door niet-ingezetenen

1. Directe r r r r r r@ r r r r@ r r@
." .... .'•. ·.V'W· .. , .. C""

2. Kapitaalmarkttransacties
a. Uitgifte r r r@ r r@
b. Aan- en verkoop rl rl r rl rl r rl rl e r@

3. Geldmarkttransacties
a. Uitgifte r r r@ r r R
b. Aan- en verkoop r r r

4. Overige financiele instrumenten
a. Uitgifte r r@ R
b. Aan- en verkoop r R

5. Collectieve beleggingsfondsen
a. Uitgifte R r@ r@ r@
b. Aan-/verkoop R

6. Financiele kredieten • r r

7. Depositotransacties
a. in binnenlandse valuta r
b. in buitenlandse valuta

8. Handelskredieten

In het buitenland door ingezetenen

1. Directe r r@

2. Kapitaalmarkttransacties
a. Uitgifte r r@
b. Aan- en verkoop r r@

3. Geldmarkttransacties
a. Uitgifte r R
b. Aan- en verkoop r r

4. Overige financiele instrumenten
a. Uitgifte R
b. Aan- en verkoop r r

5. Collectieve beleggingsfondsen
a. Uitgifte r@
b. Aan- en verkoop r r@

6. Financiele kredieten r r

7. Depositotransacties
a. in binnenlandse val uta r
b. in buitenlandse valuta r

8. Handelskredieten

Bronbelastingen niet-ingezetenen (in %)

I. Dividenden
a. Zonder belastingverdrag 25 30 20 30 30 25 30 25 25 25 0 35
b. In bet : verdrag 10 5 10 15 30 10 0 5 0 0 0 35*

.; ....
2. Rente-opbrengsten

a. Zonder belastingverdrag 25 30 20 10 15 10 30 0 0 25 25 10
b. In het gunstigste verdrag 10 0 10 10 :0 10 0 0 0 0 0 8*

K - vouecige .~~, .uuvu

r - reservation beperkt tot een (of enkele) specifieke vorm(en) binnen de genoemde kapitaalverrichting.
rl - reservation, als aankoop van aandelen gericht is op overname van een onderueming.
re - reservation, die betrekking beeft op bet kapitaalverkeer met een niet-EG land.
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'Reservations' van OESO-Ianden naar

ler 'Ita Us 'Lux Ned Noo Oos ~Por ~pa Tur Zwe jZwi..... •........ . ..... ........ ......... ........... ........ ,............. ....•..

In het binnenland door niet-ingezetenen

r@ r@ r
,

r r r r@ r r r r 1. Directe investeringen

i 2. Kapitaalmarkttransacties
r e r r R r a. Uitgifte
r r1 r : rl rl b. Aan- en verkoop,... ....... •.... . ......... ...............

3. Geldmarkttransacties
R r r r r a. Uitgifte

r R ,r b. Aan- en verkoop
: 4. Overige financiele instrumenten

R r r a. Uitgifte
r r r b. Aan- en verkoop

........ , w .., ...- .~. Y~.·.w·.-.-r.- ..-...... • .-.-.-.-.-.-.-N" W ·.•.·.NW··.·W .,,_......•••

5. Collectieve beleggingsfondsen
r@ r@ r R r a. Uitgifte

r@ r r b. Aan- en verkoop

r r r 6. Financiele kredieten

7. Depositotransacties
r r a. in binnenlandse valuta

r b. in buitenlandse valuta

r r 8. Handelskredieten

In het buitenland door ingezetenen

r@ r r 1. Directe

2. Kapitaalmarkttransacties
r r r r a. Uitgifte

r@ r r r b. Aan- en verkoop

3. Geldmarkttransacties
R R r a. Uitgifte

r@ R r r b. Aan- en verkoop

4. Overige financiele instrumenten
R R a. Uitgifte

r r r b. Aan- en verkoop
.~.... .'.-.'.v.'.-.~__'.'.' .•........

5. Collectieve beleggingsfondsen
r a. Uitgifte

r r b. Aan- en verkoop

r r r r 6. Pinanciele kredieten

7. Depositotransacties
R R r R r a. in binnenlandse valuta
r r r R r b. in buitenlandse valuta

r r 8. Handelskredieten

niet-ingezetenen (%)

1. Dividenden
0 321h 20 15 25 25 25 25 25 25 30 35

t
a. Zonder belastingverdrag

'•• 0 15 15 71h i 0 0 0 \0 15 15 0 0 b. In het •verdrag

: . : 2. Rente-opbrengsten
:27 15 0 0 0 0 \0 20 25 15 0 35 a. Zonder belastingverdrag

.~ 0 \0 0 0 ~.0 0 0 \0 0 10 0 :0 i b. In het gunstigste verdrag

N.D USJana doe . een beroep op eel . algel ele : en behoett merdoor niet te voldoen aan de van
de Code.
* - in het Nederlandse belastingverdrag met Griekenland.
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overheidsinstellingen op de binnenlandse financiele markten te beperken. Zwitserland
handhaaft officiele 'reservations' op emissies van niet-ingezetenen omdat voor hen
een hogere zegelbelasting geldt.

In andere opzichten overschat de OESO-Code de bereikte liberaliseringsgraad. Zo
kunnen landen binnen de regels van de Code voorschrijven dat kapitaalverrichtingen
alleen via erkende tussenpersonen mogen plaatsvinden. Daarnaast geeft de Code geen
inzieht in kapitaalbelemmeringen, die voortvloeien uit het bedrijfseeonomisch toe-
zieht op banken en uit de regels voor de internationale portefeuillespreiding van
institutionele beleggers. Mussa & Goldstein (1993, p. 254-255) geven een beknopt
overzicht van de regelgeving op dit terrein voor financiele instellingen in enkele
geindustrialiseerde landen. De Europese riehtlijnen beogen de voorsehriften voor
valutaposities en de samenstelling van portefeuilles te harmoniseren. Ter illustratie
van een indirecte restrietie, die niet in de OESO-Code opgenomen is, bevat de tabel
de standaardbronbelastingtarieven voor de rente- en dividendinkomsten van niet-
ingezetenen. Zoals opgemerkt, is het effectieve tarief afuankelijk van bepalingen in
bilaterale belastingverdragen (inclusief de mogelijkbeid om de buitenlandse bron-
belasting te verrekenen met de binnenlandse belastingsehuld) en van de aard van de
belastingpliehtige. In de tabel zijn de tarieven opgenomen voor particulieren (zie
Coopers & Lybrand, 1993, bijgewerkt tot 31 juli 1992). Voor ondernemingen met
buitenlandse deelnemingen gelden vaak andere tarieven. In Europees verband is sinds
januari 1992 een richtlijn van kracht, die ondernemingen vrijstelt van bronbelasting
op divideninkomsten als ze een groot belang (~ 25 %) hebben in het aan-
delenkapitaal van de betalende vennootschap.



HOOFDSTUK 4

Kapitaalrestricties, renteverschillen
en valutaspeculatie

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een kwantitatieve analyse gepresenteerd naar het financiele
integratieproces dat elf OESO-landen in de laatste twee decennia hebben doorge-
maakt. Het empirische onderzoek combineert de prijsbenadering en de historisch-
institutionele benadering. Dit betekent dat de integratiegraad van de landen gemeten
zal worden aan de hand van het (gedekte) rente-ecart, d.i. het verschil tussen de
interne rente en de corresponderende (eventueel: voor een verschil in valutadenomi-
natie gecorrigeerde) externe rente. Een substantieel rente-ecart duidt, zoals in hoofd-
stuk 2 is beredeneerd, op segmentatie tussen de nationale en de internationale finan-
ciele markten. De segmentatie van een nationale markt vindt haar oorzaak in de
binnenlandse regelgeving, in het bijzonder de regulering van inkomende en/of uit-
gaande kapitaalstromen. Dit hoofdstuk interpreteert de ontwikkeling in de (gedekte)
renteverschillen daarom hoofdzakelijk in het licht van het historisch-institutionele
liberalisatiepatroon van de betrokken OESO-landen, hoewel het financiele integratie-
proces oorspronkelijk ruimer gedefinieerd is dan de vrijmaking van het kapitaalver-
keer alleen. Impliciet wordt verondersteld dat de integratie van de nationale financi-
ele markten onder invloed van andere tendensen, zoals de gestage daling van transac-
tiekosten, de snellere verspreiding van informatie en de deregulering van de binnen-
landse financiele sector, parallel loopt aan de liberalisatie van het kapitaalverkeer.

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel (§4.2) beoogt een globaal
empirische verkenning van de liberalisatietrends in het OESO-gebied te geven. Deze
verkenning vindt plaats op basis van een eenvoudig kengetal dat gebaseerd is op de
renteverschillen in blokken van landen; in de ene regio streven de landen onderling
naar vaste (maar aanpasbare) wisselkoersen, terwijl in de andere regio officieel geen
onderlinge wisselkoersafspraken gelden. De beschrijvend-statistische analyse leidt tot
de formulering van een hypothese, die in de rest van het hoofdstuk centraal zal
staan. Deze 'kern' -hypothese beschouwt restricties op het kortiopende kapitaalver-
keer primair als een beleidsinstrument dat de autoriteiten inzetten om wisselkoers-
fluctuaties te mitigeren. In het verlengde hiervan ligt de stelling dat met name die
landen restricties toepassen, die waarde hechten aan een stabiele wisselkoers, maar
die niet echt bereid zijn daarvoor andere beleidsdoelstellingen op te geven. In het
tweede deel (§4.3) voIgt een literatuuroverzicht van het empirische onderzoek naar
financiele integratie in de prijsbenadering. Het onderzoek op dit terrein kan in drie
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categorieen worden verdeeld. Het overzicht is belangrijk omdat enkele studies heb-
ben bijgedragen aan de vormgeving van rnijn eigen empirische analyse. De resultaten
van dit onderzoek komen aan de orde in het derde deel van dit hoofdstuk (§4.4 -
§4.6). De analyse begint met een inventarisatie van de tijdvakken waarin de betrok-
ken landen het kapitaalverkeer meer of minder intensief gereguleerd hebben. De
schematisering van het liberalisatieproces in elk van de landen kan vervolgens in een
regress ie-analyse gebruikt worden om de effectiviteit van kapitaalcontroles te bepa-
len. De restricties zijn in een tijdvak effectief in een technische of enge zin, wanneer
ze een systematisch rente-ecart veroorzaken. Deze resultaten leiden vervolgens tot
een nadere classificatie van het integratieproces in elk land; daarbij wordt een onder-
scheid gemaakt tussen een controleperiode en een liberale periode. Deze periodise-
ring vormt een bruikbaar uitgangspunt om de effectiviteit van kapitaalcontroles in
een econornische of ruimere zin te onderzoeken. Terugkomend op de kernhypothese
komt dan aan de orde of de kapitaalcontroles op korte terrnijn hebben bijgedragen
aan wisselkoersstabiliteit. Hebben de monetaire autoriteiten met andere woorden in
tijden van spanningen op de valutamarkten met succes kapitaalrestricties ingezet om
valutaspeculatie te beperken?

4.2 Een verkenning van de liberalisatietrends
in het OESO-gebied

In deze paragraaf wordt het financiele integratieproces aan de hand van renteverschil-
len gekwantificeerd voor een groep van elf geindustrialiseerde landen. Centraal staat
de vraag of de feitelijke rente-ontwikkelingen in het OESO-gebied een patroon verto-
nen dat overeenkomt met het historisch-institutionele verloop van het liberaliserings-
proces. Hierbij gaat de aandacht vooralsnog uit naar de collectieve trends in het
integratieproces dat de landen in de laatste twee decennia hebben doorgernaakt.
Vanwege de sterke verwevenheid van de rente- en de wisselkoersvorming, zijn de
landen op grond van het wisselkoersregime over twee clusters verdeeld. De analyse
onderscheidt dus een biok landen met zwevende wisselkoersen en een biok landen
met vaste, maar aanpasbare wisselkoersen.

In paragraaf 4.2.1 wordt een eenvoudige indicator geintroduceerd voor de liberali-
satiegraad van het kapitaalverkeer in elke regio. In paragraaf 4.2.2 volgt een inter-
pretatie van de empirische resultaten in het licht van het liberalisatieproces. De
verschillen tussen de integratiepaden, die de regio's afleggen, leiden tot de formule-
ring van een hypothese in paragraaf 4.2.3. De hypothese legt vervolgens een verband
tussen de toepassing van kapitaalrestricties, valutaspeculatie en het streven van de
monetaire autoriteiten naar wisselkoersstabiliteit.

4.2.1 Een maatstaf voor integratie van de FixWorid en de FlexWorid

Ten behoeve van een eerste empirische verkenning van de algemene trends in het
financiele integratieproces wordt in deze paragraaf een muitinationaal kengetal
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gemtroduceerd. Deze zg. dispersiemaatstaf is gebaseerd op internationale (gedekte)
renteverschillen en sluit dus volledig aan bij de theorie van de prijsbenadering zoals
uiteengezet in hoofdstuk 2. Daar is beredeneerd dat het verschil tussen de interne
rente en de externe rente op vergelijkbare en derhalve in principe goed substitueer-
bare schuldtitels, een betrouwbare indicatie geeft voor de integratiegraad van een
land. Een ecart tussen de rente op een binnenlands deposito en de rente op een euro-
deposito in dezelfde valuta duidt namelijk primair op belemmeringen voor internatio-
nale rente-arbitrage en die belemmeringen vinden hun origine vooral in binnenlandse
regelgeving. De dispersiemaatstaf kwantificeert de integratie binnen een groep landen
aan de hand van de gemiddelde (absolute) afwijking van rentepariteit ten opzicht van
de eurovalutamarkt. De idee hierachter is dat wanneer de financiele markten van
twee of meer landen elk afzonderlijk perfect geintegreerd zijn met de (corresponde-
rende) eurovalutamarkt, dat die nationale markten dan onderling ook perfect geinte-
greerd zijn. Als er voor een valuta geen euromarkt bestaat, wordt bij de berekening
van het rente-ecart van dat land, de externe rente vervangen door de eurodollarrente
plus het termijnagio van de dollar in de betreffende valuta'. In formule luidt de
financiele integratiemaatstaf (FJ):

1 n
FIt = - L Iijt - (Eijt of,

n j=i

(1)

n

de (interne) rente op een deposito in land j op tijdstip t.
de (externe) rente op een eurodeposito in de valuta uit land j.
de eurodollarrente.
de termijnkoers van de dollar in termen van de valuta uit land j.
de contante koers van de dollar in termen van de valuta uit land
j.
het aantal landen in de regio.

met: ij!
Eij!
Eis!

Pj!

S\

De Fl-maatstaf heeft twee dimensies: hij varieert in de loop van de tijd (voor t
1, ... ,T) en hij weerspiegelt op elk tijdstip de bereikte integratiegraad in de steekproef
van landen. In de situatie van perfecte financiele integratie zal de indicator gelijk zijn
aan nul. Wanneer de officiele beperkingen van de betreffende landen op grensover-
schrijdende kapitaalstromen effectief zijn en de nationale geldmarkten isoleren van de
internationale financiele markten, wijkt de financiele integratiemaatstaf van nul af'.

1. Aangezien er tussen de verschillende segmenten van de eurovalutamarkt geen belemmeringen
bestaan voor (gedekte) rente-arbitrage, kan de eurodollarrente plus het termijnagio immers be-
schouwd worden a1s het equivalent van de externe rente. Zie eventueel de toelichting bij figuur 3 uit
paragraaf 2.5.

2. De analyse van de integratieprocessen met behulp van de dispersiemaatstaven is al eerder
gepresenteerd in Van Gernert & Gruijters (1992, 1994). Het idee van de dispersiernaatstaf is ont-
leend aan Kasman & Pigott (1988); zij maken echter geen onderscheid op basis van het wisselkoers-
regime en beperken zich tot landen met (beheerst) zwevende wisselkoersen. Daarnaast berekenen zij
de dispersie van de rentevoeten niet ten opzichte van een aparte referentierente, maar ten opzichte
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De empirische analyse bestrijkt de periode van maart 1973 tot en met mei 1994.
Als vertrekpunt is gekozen voor het moment waarop definitief een eind kwam aan
het Bretton Woodsstelsel van vaste wisselkoersen. Sedertdien kan de geindustriali-
seerde wereld qua wisselkoersregime in twee blokken worden verdeeld. In het conti-
nentale deel van West-Europa blijft de bereidheid om de onderlinge wisselkoers-
schommelingen te stabiliseren binnen officiele fluctuatiemarges relatief groot. Deze
samenwerking krijgt eerst vorm in het zg. Slangarrangement en later in het Europese
Monetaire Stelsel. Inhet vervolg zal de groep landen die naar onderling vaste wissel-
koersen streven, worden aangeduid als de 'FixWorld'; mede op grond van de be-
schikbaarheid van bruikbare rente- en wisselkoersdata zijn Belgie, Denemarken,
Duitsland, Frankrijk, Italie en Nederland in dit landenblok opgenomen.

Daarnaast bestaat een 'FlexWorld' waartoe landen behoren die de koers van hun
valuta in de laatste twee decennia (beheerst) hebben laten zweven. Hoewel de autori-
teiten in deze landen ook een wisselkoersdoelstelling in hun beleidsorientatie kunnen
betrekken, ontbreken er echter formele interventie-afspraken en een onderling ge-
coordineerd wisselkoersmechanisme. Zonder dit multilaterale en openbare karakter is
het wisselkoers-'commitment' niet of, in ieder geval, minder gebiedend. De autori-
teiten zijn niet verplicht om te intervenieren noch om de binnenlandse rente aan te
passen aan de situatie op de valutamarkten en ze behouden daardoor meer beleids-
ruimte voor interne doelstellingen. Mede op grond van de beschikbaarheid van de
relevante tijdreeksen bestaat de FlexWorld uit Australie, Canada, Duitsland, Groot-
Brittannie, Japan en de Verenigde Staten', Duitsland is ook in de berekeningen voor
deze regio opgenomen om zo als het ware de zwevende positie van het FixWorld-
blok binnen de FlexWorld te representeren.

Voor een volledige beschrijving van het gebruikte datamateriaal wordt verwezen
naar bijlage 1 van dit hoofdstuk. Enkele opmerkingen over de rente- en wisselkoers-
reeksen zijn hier evenwel op hun plaats. In de eerste plaats zijn de binnenlandse
rentevoeten voomamelijk interbancaire rentetarieven. In de Cambistische analyse zijn
dit immers de relevante rentevoeten op basis waarvan de banken hun termijnfacili-
teiten prijzen. Bovendien zijn de interbancaire deposito's in principe nauwe substi-
tuten voor de eurodeposito's, zodat een verschil tussen de interne en de externe rente
een goede indicatie geeft voor de integratiegraad van de binnenlandse markt. Wan-
neer er echter geen interbancaire tarieven beschikaar zijn, is in verband met de
vergelijkbaarheidseis teruggevallen op een, naar opgave van de OESO, representa-
tieve geldmarktrente. In de tweede plaats hebben de rentetarieven en de termijnagio's
betrekking op een termijn van drie maanden. Zowel voor de rente- als de wissel-
koersreeksen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van maandultimo-cijfers. Dit is van

van het ongewogen geroiddelde van de rentevoeten zelf, dat beschouwd zou kunnen worden als de
wereldrente.

3. Strict genomen participeert Groot-Brittannie van 8 oktober 1990 tot 17 september 1992 in het
wisselkoersmechanisme van het EMS. Vanwege de korte duur van de deelname en vanwege de
mime 6%-fluctuatieband van het pond, is Groot-Brittannie niet opgenomen in de dispersiemaatstaf
voor de FixWorld. Toevoeging van de Britse rente voor die periode van 23 maanden in de bereke-
ning van de financiele integratiernaatstaf voor de FixWorld Levert overigens geen afwijkend beeld op
ten opzichte van de dispersiemaatstaven uit figuur 1.
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belang omdat gedekte rentepariteit als evenwichtsrelatie op de financiele markten
geldt van tijdstip tot tijdstip. In het ideale geval vindt de registratie van de rentevoe-
ten en het bijbehorende termijnagio binnen een en dezelfde minuut plaats omdat de
arbitragetransacties op de hedendaagse financiele markten binnen deze korte tijdspan-
ne kunnen worden uitgevoerd. Helaas zijn er geen statistieken voorhanden die een
dergelijke accuratesse bieden voor een steekproef van elf landen over een periode
van ruim twintig jaar. Door ultimocijfers te gebruiken wordt getracht het ideaal zo
goed mogelijk te benaderen. Tenslotte zijn in de analyse middenkoersen gebruikt.
Opnieuw speelt de beschikbaarheid van de data bij deze keuze een rol. Daarmee
wordt voorlopig het effect van de transactiekosten verwaarloosd. Beide factoren, de
registratieverschillen door (korte) tijdsintervallen tussen de waarnemingen en de
verwaarlozing van de verschillen tussen bied- en laatprijzen op de financiele mark-
ten, leiden tot (kleine) imperfecties in de empirische analyse, waardoor de dispersie-
maatstaven ook bij perfecte financiele integratie niet helemaal gelijk zullen zijn aan
nul".

4.2.2 De liberaliseringstrend in de regio's

In figuur 1 zijn de dispersiemaatstaven opgenomen die de voortgang van het finan-
ciele integratieproces weerspiegelen in de Fixworld en de FlexWorld5. De bereikte
integratiegraad is hoger naar mate de kengetallen dichter bij nul liggen. Uit beide
grafieken zijn enkele tendensen af te leiden.

In de eerste plaats sluit het verloop van de dispersiemaatstaven nauw aan bij het
historisch-institutionele patroon dat de liberalisatie van het internationale kapitaalver-
keer heeft doorgemaakt. In de nadagen van het Bretton W oodsstelsel veroorzaken de
kapitaalrestricties nog een vrij hoge spreiding tussen de binnenlandse rentevoeten in
beide werelden. Met de overgang naar beheerst zwevende wisselkoersen blijkt de
behoefte in de Flex World aan de kapitaalcontroles als onderdeel van het moneta ire
beleidsinstrumentarium al vrij snel af te nemen. De eerste oliecrisis en de bijbeho-
rende verslechtering van de betalingsbalanspositie zijn voor diverse landen een prag-
matische reden om de (inkomende) kapitaalstromen te liberaliseren. Een tweede
liberaliseringsgolf komt op gang aan het begin van de jaren tachtig. Tot de belang-
rijkste oorzaken behoren, zoals in hoofdstuk 3 uitvoeriger is beschreven, de opleving
van de vrije marktfilosofie en de verminderde effectiviteit van de maatregelen als
gevolg van de veranderingen in de financiele infrastructuur. Vanaf 1984 stabiliseert
de segmentatiemaatstaf in de FlexWorld zich beneden het niveau van 0,5 procent-
punt, hetgeen laag genoeg lijkt om te concluderen dat het financiele integratieproces
in de FlexWorld voltooid is. In de FixWorld ligt de dispersiemaatstaf in de eerste
helft van de jaren tachtig nog op een relatief hoog niveau. De landen met onderling

4. In paragraaf 4.3.1 kom ik op deze data-imperfecties en in het bijzonder de rol van transactie-
kosten nog uitgebreid terug.

5. De aanduiding van de jaartallen in figuur 3 is precies geplaatst halverwege het kalenderjaar,
dus ultimo juni, tenzij anders vermeld.
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FlexWorld
AustraJl6. Canada. Duftstand, Groot·BttttannJ6. Japan en de Verenlgde Staten
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FixWorld
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De dispersiemaatstaf voor het financiele integratieproces.
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vaste wisselkoersen doen dus gemiddeld langer een beroep op kapitaalrestricties. Pas
in 1986/'87 laten de samengestelde renteverschillen voor het eerst een blijvend neer-
waartse trend zien. De gunstige economische ontwikkeling en de Europese integratie-
initiatieven zijn hier de voornaamste drijfveren achter de liberalisering van het kapi-
taalverkeer.

In de tweede plaats vertoont de dispersiemaatstaf in de FixWorld een veeI hogere
volatiliteit dan in de FlexWorld. De effectiviteit van de Europese maatregelen is dus
op sommige momenten aanmerkelijk hoger dan op andere momenten. Het grillige
verloop van de divergentiefactor in de FixWorld kan naar mijn mening volledig
toegeschreven worden aan het wisselkoersregime. De pieken in de dispersiemaatstaf
vertonen in de tijd namelijk een vrij sterk verband met de spilkoersherschikkingen
binnen de Europese stelsels van vaste maar aanpasbare wisselkoersen". Gedurende
het slangarrangement en de beginfase van het EMS zijn de herschikkingen nog tal-
rijk. De samenhang tussen de kapitaalrestricties, de pieken in de integratiemaatstaf
en de wisselkoersherschikkingen is goed te interpreteren als een weerspiegeling van
het asymmetrische functioneren van de wisselkoersarrangementen als de Europese
slang en het EMS7. Het uitgangspunt van deze interpretatie is de constatering dat
slechts n-I wisselkoersverhoudingen gestabiliseerd hoeven te worden als er n landen
participeren in het valutastelsel. Dit betekent dat de monetaire autoriteiten van een
land de handen vrij hebben, terwijl de autoriteiten in de andere landen hun interne
beleid moeten afstemmen op de stand van het beleid in het zg. ankerland. In de
praktijk van het EMS heeft Duitsland de rol van ankerland verworven, waardoor het
in staat is vrij onafhankelijk een interne doelstelling (i.e. prijsstabiliteit) na te stre-
yen. De lidstaten die met het oog op de binnenlandse economische ontwikkeling een
relatief ruim monetair beleid willen voeren, kunnen dat alleen combineren met de
vaste wisselkoersdoelstelling wanneer zij de mobiliteit van het internationale kapitaal-
verkeer terugdringen met behulp van kapitaalcontroles. Effectieve restricties, met
name op het hier bestudeerde korte kapitaalverkeer, bieden de autoriteiten in de

6. In figuur 1 zijn de herschikkingen gemarkeerd, waarbij minstens twee FixWorld-landen betrok-
ken zijn. In enkele gevallen geeft de markering een andersoortige gebeurtenis aan zoals een wijzi-
ging in het systeem (bijv. de verbreding van de fluctuatimarges in augustus 1993) of een verande-
ring in de samenstelling van het valutastelsel door de toetreding of de uittreding van een van de
Landen uit de FixWorld (m.n. uit de Slang). In bijLage 1 van dit hoofdstuk worden de markeringen
en de corresponderende data toegelicht.

7. De asymmetrische interpretatie is populair zowel in de wetenschappelijke literatuur (zie bijv.
Giovannini (1989» als in beleidskringen (zie bijv. Hoogduin & Korteweg (1993, p. 66-68», ook al
is de asymmetrie empirisch niet altijd even goed aantoonbaar. In een overzicht van de empirische
literatuur komen Gros & Thygesen (1992, p. 157) tot een genuanceerde conclusie:" .. the degree of
asymmetry seems to have changed considerably over time. A low degree of asymmetry during the
initial phase is not too surprising in view of the frequent recourse to realignments prior to 1983.
The following period, 1983-6, was characterized by a high degree of asymmetry. (..) Since 1987 the
degree of asymmetry has again diminshed, indicating that in the short run the Bundesbank did take
developments in its partner countries into account when setting its own policy. However, there is no
indication that German monetary policy was influenced in the long run. The system was therefore
never totally asymmetric. but the available evidence suggest that German monetary policy was more
important for France and Italy than vice-versa ."
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perifere EMS-Ianden in theorie een stabiele wisselkoers en interne beleidsautonomie.
In de praktijk zijn de controlestelsels zelden in staat om aile kapitaalverkeer te

verhinderen". In tijden van valutaspeculatie kunnen de kapitaalstromen zowel in
omvang als in diversiteit snel toenemen. Een verwachte devaluatie van een valuta in
een wisselkoerssysteem als het EMS roept grote kapitaalstromen op, omdat de dis-
crete spilkoersaanpassing een hoge en relatief zekere speculatieve winst belooft op te
leveren. Dit geldt a fortiori wanneer de verwachting bestaat dat de nieuwe spilkoers
bij een herschikking, buiten de bestaande fluctuatiemarges zal worden vastgesteld".
Het verloop van de dispersiemaatstaf suggereert nu dat de restricties zich vooral op
deze momenten van intensieve speculatie doen gevoelen en een remmende uitwerking
hebben op de rente-arbitrage. De restricties isoleren de binnenlandse geldmarkt
immers van de ontwikkelingen op de internationale financiele markten; verwachte
herschikkingen van de spilkoersen werken dan niet volledig door in de interne rente,
maar komen weI tot uitdrukking in de externe rente. Met het oplopen van het (ge-
dekte) rente-ecart neemt de prikkel voor het uitgaande arbitrageverkeer enkel toe.

Uit figuur 1 blijkt tenslotte dat de kapitaalrestricties op den duur niet effectief zijn,
althans niet om de wisselkoers te stabiliseren. De pieken in de dispersiemaatstaf van
de FixWorld worden al snel gevolgd door een herschikking van de spilkoersen. Dit
suggereert dat kapitaalrestricties alleen, niet voldoende speelruimte bieden aan de
autoriteiten van een land om een vaste wisselkoersdoelstelling te combineren met een
moneta ire beleidslijn die langdurig afwijkt van het beleid in de andere lidstaten of in
het ankerland'". De hoge frequentie van de herschikkingen tijdens de Slang en in de
begiofase van het EMS, alsmede het gebruik van de kapitaalcontroles zelf lijken de
geloofwaardigheid van de vaste wisselkoersdoelstelling enkel aan te tasten. Hierdoor
wordt de positie van 'zwakke' Europese munten in de valutamarkten structureel
verslechterd 11. In de tweede helft van de jaren tachtig lijkt de bereidheid om de

8. Zie bijvoorbeeld Wihlborg (1982).
9. Als de spilkoers bij een 'realignment' meer dan 4,5% stijgt of daalt maakt de contante koers

een sprong, zodra de valutamarkten opengaan, aannemende dat de autoriteiten in staat waren om, tot
op het moment van de herschikking, de contante koers binnen de toegestane fluctuatiemarges te
houden door middel van interventies. In het begin van de jaren tachtig zijn devaluaties van de
Franse franc, de Deense kroon, de Belgische franc en het Ierse pond voorgekomen ten opzichte van
de Duitse mark, die de fluctuatieband overschrijden. Zie Gros & Thygesen (1992, p. 68 en p. 114-
117).

10. Vergelijk de concIusie van De Grauwe (1989, p. 23) op basis van de ontwikkeling in de
nominale en de reele rentevoeten van EMS-landen: "Kapitaalcontroles zijn dus een instrument
gebleken die een land slechts op korte termijn kunnen afzonderen van waf elders in het EMS ge-
beurt. "

11. Kapitaairestricties werken in dergeJijke situaties zelfs averrechts: de autoriteiten die restricties
inzetten geven aan zich te (willen) onttrekken aan het disciplinerende effect van de wisselkoersdoel-
stelling op het interne monetaire beleid. De herhaalde devaluaties en de aanscherping van de contro-
les maken de geldeenheid in de valutamarkten minder aantrekkelijk, vergroten de politieke risico's
op beleggingen in het betreffende land en reduceren de bereidheid van beleggers om titels uit dat
land in hun portefeuilles op te nemen, ook al vanwege de dunnere handel in de betreffende activa.
Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat in de peri ode 1979-1986 elk wantrouwen tegen de dollar
gepaard ging met een massale vlucht in sterke EMS-valuta's, i.c. de D-mark, waardoor spanningen
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interne beleidsautonomie op te geven ten gunste van de externe doelstelling toe te
nemen. In die periode kan de liberalisatie van het kapitaalverkeer in EG-verband
alleen samengaan met stabiele wisselkoersverhoudingen in het EMS voorzover er
sprake is van een zekere economische en monetaire beleidsconvergentie 12.

4.2.3 Conclusie en een hypothese voor nader empirisch onderzoek

In hun eenvoud bieden de dispersiemaatstaven al een ruim inzicht in de liberalisatie
van het kapitaalverkeer in het OESO-gebied. Een vergelijking tussen de integratie-
maatstaf van de FlexWorld en de FixWorld suggereert bovendien een nauw verband
tussen de controle van grensoverschrijdende kapitaalstromen, (gedekte) renteverschil-
len en het wisselkoersregime: wanneer de kapitaalrestricties effectief zijn, stellen ze
de autoriteiten van een land in staat om de binnenlandse rente te isoleren van de
ontwikkelingen op de internationale financiele markten. De directe oorzaak van een
(gedekt) rente-ecart is dus de regulering van het kapitaalverkeer. De achterliggende
oorzaak van veranderingen in dit rente-ecart ligt echter in de subjectieve wisselkoers-
en risicofactoren, die op de externe markt wel doorwerken in de rente, maar die op
de interne markt geen of althans een geringer effect hebben op de rente. In de Fix-
World blijkt het rente-ecart systematisch op te lopen vlak voor herschikkingen van de
spilkoersen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de autoriteiten de kapitaal-
regulering, juist in deze korte perioden van valutaire spanningen, intensiveren om de
wisselkoersverhoudingen in het valutastelsel te stabiliseren.

Deze relatie tussen de regulering van het kapitaalverkeer en de stabiliteit van wis-
selkoersverhoudingen zal in de empirische analyse in de rest van dit hoofdstuk cen-
traal staan. Zoals eerder (bijvoorbeeld in §3.2.2) al is uiteengezet is de kerngedachte
respectievelijk de centrale hypothese hierbij steeds dat officiele restricties op het
korte kapitaalverkeer primair fungeren als instrument van het monetaire beleid, om
precies te zijn als een instrument van het wisselkoersbeleid. De autoriteiten van een
land gebruiken kapitaalrestricties in eerste instantie om de externe waarde van hun
valuta te stabiliseren en om valutaspeculatie tegen te gaan. In het verlengde hiervan
ligt de stelling dat kapitaalrestricties voornamelijk zuIlen worden ingezet door landen
die streven naar vaste wisselkoersen en dan nog met name in tijden dat de hand-
having van de wisselkoersdoelstelling op gespannen voet staat met de keuze en de

in het EMS ontstonden. Zie Giavazzi & Giovannini (1986).
12. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de beleidsimplicaties van de kapitaalliberalisatie. De noodzaak van

beleidsconvergentie ter realisatie van stabiele wisselkoersen in de geliberaliseerde financiele omge-
ving wordt erkend door het Comite van presidenten van de centrale banken van de EG-lidstaten in
het persbericht bij het zg. Bazel-Nyborg akkoord van september 1987 (opgenomen in Gros &
Thygesen (1992, p. 99»: "The Governors are convinced that greater exchange-rate stability depends
on all member states achieving, through their economic and monetary policies, sufficient convergen-
ce towards internal stability. In the light of this basic understanding they have agreed in particular
to exploit the scope for a more active, flexible and concerted use of the instruments available,
namely exchange rate movements within the fluctuation band, interest rates and interventions.".
Opvallend is dat kapitaalrestricties niet meer als potemieel beleidsinstrument worden genoemd.
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realisatie van interne beleidsdoelstellingen. Ret achterliggende motief voor kapitaal-
restricties is dus de wens van de monetaire autoriteiten om interne beleidsautonomie
te handhaven bij stabiele wisselkoersverhoudingen. Die interne autonomie kan voor
verschillende doeleinden worden aangewend. De autonomie stelt de monetaire auto-
riteiten bijvoorbeeld in staat om een expansieve budgettaire politiek te accomoderen,
of om zelf een actieve rentepolitiek te voeren ter stimulering van de economische
groei en de werkgelegenheid. Welke interne beleidskeuzen precies gemaakt worden
valt vooralsnog buiten het kader van het onderzoek in dit hoofdstuk. De aandacht
gaat hier primair uit naar de relatie tussen de toepassing van kapitaalcontroles en het
streven naar wisselkoersstabiliteit, en dan nog met name naar de vraag of de kapi-
taalrestricties effectief zijn in perioden van valutaspeculatie.

In die analyse zal het onderscheid tussen de FixWorld en de FlexWorld een rol
blijven spelen, maar het is wel de bedoeling nader in te gaan op het integratieproces
dat elk land afzonderlijk heeft doorgemaakt. De multinationale dispersiemaatstaf
vraagt namelijk op twee punten om enige nuancering. In de eerste plaats hoeven de
collectieve trends, die de divergentiefactor signaleert, niet perse representatief te zijn
voor alle landen in de betreffende regio. In de tweede plaats doet de (a priori) verde-
ling van de elf landen over de FixWorld en de FlexWorld misschien niet volledig
recht aan de vele variaties in het wisselkoersbeleid van landen. In sommige landen
van de Flexworld weegt de stabilisatie van de externe waarde van de geldeenheid als
beleidsdoelstelling wellicht relatief zwaar. Conform de kernhypothese is de kans op
de toepassing van kapitaalcontroles in die landen groter dan in landen die hun munt
voIledig vrij laten zweven in de valutamarkten. Zo kunnen ook landen uit de Fix-
World verschillende afwegingen maken tussen interne beleidsdoeleinden en de wis-
selkoersdoelstelling. Landen die relatief veel waarde hechten aan interne autonomie
zullen niet aIleen maximaal gebruik maken van de speling binnen de fluctuatiemarges
van het wisselkoersmechanisme en van de mogelijkheid tot herschikkingen van de
spilkoersen, maar ook op relatief grote schaal een beroep doen op kapitaalrestricties.

4.3 Een overzicht van het empirische onderzoek naar financiele
integratie

Ten behoeve van een goede plaatsbepaling van mijn eigen kwantitatieve analyse
wordt in deze paragraaf eerst aandacht besteed aan de methoden en de conclusies van
andere empirische onderzoeken uit de literatuur; gezien de veelheid van studies op
het terrein van de internationale financiele integratie is op deze plaats niet gestreefd
naar een uitputtend overzicht, maar naar een representatieve schets van het onder-
zoek in de prijsbenadering. In deze bespreking zal de nadruk liggen op de verschil-
lende methoden die in de literatuur gehanteerd worden. Deze schets is om twee
redenen belangrijk. Om te beginnen draagt ze in hoge mate bij tot de vormgeving
van de eigen empirische analyse. Bovendien biedt de bespreking een goede gelegen-
heid om de eigenschappen van mijn gegevensverzameling te illustreren aan de hand
van diverse beschrijvende statistieken, die in de literatuur frequent worden toegepast.
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Deze gegevensverzameling ligt namelijk ook ten grondslag aan de dispersiemaat-
staven uit paragraaf 4.2 en aan de formele tijdreeksanalyse in de paragraven 4.4 tot
en met 4.6.

Het empirische onderzoek naar het verschijnsel financiele integratie kan globaal
worden verdeeld in drie categorieen. In de eerste categorie (§4.3.1) ligt de nadruk op
het meten van de effectiviteit van kapitaalrestricties. De effectiviteitsstudies berekenen
de afwijkingen van gedekte rentepariteit en/of de verschillen tussen de interne en de
externe rente van dezelfde geldeenheid. De omvang en de tekens van de rente-ecarts
worden vervolgens geinterpreteerd middels een bespreking van de kapitaaicontroles
in de betreffende landen gedurende de steekproefperiode. Een tweede categorie
(§4.3.2) gaat een stap verder: de analyses proberen een verklaring te vinden voor de
geconstateerde rente-ecarts op grond van een aantal variabelen. De keuze van de
verklarende variabelen is in de meeste gevallen een compromis tussen enerzijds een
model waarin de relatie tussen het ecart en de determinanten is afgeleid, en ander-
zijds de beschikbaarheid van gegevens voor het empirische onderzoek. Tenslotte zal
aandacht worden besteed aan een derde categorie (§4.3.3) waarin niet zozeer de
rente-ecarts, maar de toepassing van kapitaalcontroles zelf, wordt verklaard op basis
van een aantal politieke variabelen. In deze politiek-bestuurlijke benadering van
kapitaalrestricties staat de vraag centraal waarom de autoriteiten van een land be-
leidsautonomie willen verwerven door een beperking van de mobiliteit van het inter-
nationale kapitaalverkeer. Deze studies gaan dus in op de beleidsmotieven achter
kapitaalrestricties.

4.3.1 De effectiviteit van kapitaalrestricties

Het grootste deel van het empirische onderzoek naar financiele integratie voIgt,
geheel in de traditie van de prijsbenadering, een hypothetisch deductieve methode; er
wordt een rentepariteitsconditie geformuleerd, die theoretisch gezien opgaat in een
situatie van perfecte financiele integratie, en vervolgens wordt getoetst of deze hypo-
these ook geldt in de werkelijkheid. In de meeste gevallen luidt de integratiehypo-
these in termen van gedekte rentepariteit tussen de geldmarkten voor twee verschil-
lende valuta, en/of in termen van pariteit tussen de interne rente en de externe rente
van dezelfde geldeenheid. Wanneer de nulhypothese verworpen wordt zijn er in
principe nog uitspraken mogelijk over de aard van de kapitaalrestricties: als de
binnenlandse rente systematisch lager is dan de corresponderende eurorente of het
buitenlandse rente-equivalent (d.i. de eurorente van een andere geldeenheid plus het
termijnagio van die vreemde valuta) dan zijn er blijkbaar kapitaalexportbelem-
meringen, die de uitgaande arbitragestromen effectief weten terug te dringen. Als de
interne rente systematisch hoger ligt dan de eurorente of het buitenlandse rente-equi-
valent, dan zijn er blijkbaar kapitaalimportrestricties van kracht die een belernmering
vormen voor inkomende arbitragestromen.

Hoewel de hypothese en de methode van de meeste empirische onderzoeken op dit
terrein nauw met elkaar overeenkomen, zijn er toch weI verschillende typen effecti-
viteitsstudies te onderscheiden. Zo zijn er behalve de meer generieke onderzoeken
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voor grote groepen landen, ook 'case' -studies naar de ervaringen van een land of een
kleine groep van landen voor een relatief korte periode. Dankzij hun beperktere
opzet kunnen de 'case-studies meer diepgang bieden door bijvoorbeeld in de empi-
rische analyse nauwgezet rekening te houden met het liberaliseringsproces dat het
betreffende land (respectievelijk gebied) doormaakt. Bovendien maken de 'case'-
studies in veeI gevallen gebruik van gedetailleerde gegevens. Daarbij gaat het niet
alleen om een hoge frequentie van de gegevens (bijv. dagcijfers in plaats van maand-
cijfers) en om een correcte 'timing' van de waarnemingen, maar ook om de beschik-
baarheid van reeksen voor bied- en laatprijzen in zowel de depositomarkten als in de
valutamarkten. Hierdoor kunnen deze onderzoeken beter rekening houden met het
effect van transactiekosten.

De empirische analyses, die niet over dergelijke gedetailleerde gegevensverzame-
lingen beschikken, proberen op een andere wijze tegemoet te komen aan deze proble-
men. De transactiekosten hebben bijvoorbeeld geleid tot de introductie van een zg.
neutrale band van afwijkingen rond gedekte rentepariteit": de idee hierachter is dat
afwijkingen van rentepariteit binnen de band, ook in een situatie van perfecte finan-
ciele integratie, kunnen voortduren zonder compenserende kapitaalstromen op te
roepen. Deze (kleine) dispariteiten leveren, na aftrek van transactiekosten, immers
geen netto-arbitragewinst op. Een tweede probleem ontstaat bij de samenstelling van
de gegevensverzameling, met name bij de registratie van de verschillende rente- en
wisselkoersreeksen. In paragraaf 4.2.1 is al geconstateerd dat (gedekte) rentepariteit
als evenwichtsconditie van tijdstip tot tijdstip geldt en niet gemiddeld genomen over
een zekere tijdspanne. Wanneer de rentevoeten en de wisselkoersen een grillig ver-
loop vertonen, kunnen korte tijdsverschillen tussen de registratiemomenten van de
afzonderlijke reeksen aanleiding geven tot rentepariteitsafwijkingen. De dispariteiten
zijn dan het gevolg van deze registratiefouten en duiden dus niet noodzakelijk op een
segmentatie van de betrokken landen. In de meeste gevallen wordt aangenomen dat
deze data-imperfecties een toevalskarakter dragen en als zodanig gelijk verdeeld zijn
rond een gemiddelde waarde van nul. In dat geval geven de registratieverschillen op
zichzelf, geen aanleiding voor systematische dispariteiten noch voor de foutieve
conclusie dat er geen sprake is van financiele integratie.

Algemene effectiviteitsstudies
Frankel & MacArthur (1988) en Frankel (1989) presenteren een onderzoek voor 25
landen. De landen worden eerst verdeeld over vijf groepen afhankelijk van de mate
waarin ze het kapitaalverkeer reguleren. De categorieen varieren van Westerse lan-
den met weinig of geen restricties tot minder ontwikkelde landen met uitgebreide
controlestelsels. Vervolgens berekenen ze de gemiddelde waarde van het gedekte
opbrengstverschil tussen een driemaands deposito op de binnenlandse geldmarkt en
een driemaands deposito op de eurodollarmarkt. De steekproef is vanwege de be-
schikbaarheid van de data voor de grote groep landen beperkt tot de periode van
september 1982 tot en met april 1988. De berekeningen hebben hierdoor onvermijde-
lijk het karakter van een momentopname omtrent de financiele integratiegraad van de

13. Zie bijvoorbeeld Branson (1968) en Frenkel & Levich (1975, 1977).
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landen. De resultaten komen weI vrij goed overeen met de a priori classificatie van
de landen, in die zin dat de berekeningen grotere rente-ecarts laten zien voor landen
die het kapitaalverkeer sterker reguleren. In de analyse van Marston (1992) ligt de
nadruk juist op het historiscbe integratieproces dat een drietal landen sinds het begin
van de jaren zestig heeft doorgemaakt. Marston berekent de verschillen tussen de
binnenlandse deposito rente en de corresponderende eurorente voor de VereDigde
Staten, Duitsland en Groot-Brittannie. In aansluiting op de overgang naar bet flexibe-
le wisselkoersregime maakt hij een onderscheid tussen subperioden met en zonder
kapitaalrestricties. De resultaten wijzen ook hier uit dat in period en van kapitaalcon-
troles het gemiddelde rente-ecart sterk oploopt.

In de effectiviteitsstudies gaat de belangstelling overigens Diet aIleen uit naar de
gemiddelde waarde van de (gedekte) rente-ecarts. Inde berekening kunnen positieve
en negatieve renteverschillen immers tegen elkaar wegvallen, waardoor het gemid-
delde, in zijn isolement beschouwd, de bereikte integratiegraad van een land zou
overschatten. Daarom berekenen verschillende studies ook de wortel uit het gemid-
delde van de kwadratische afwijkingen van gedekte rentepariteit'". Voor alle landen
uit de steekproef van Frankel c.s. duidt deze maatstaf overigens op een geringere
graad van integratie dan het gewone gemiddelde. Daarnaast presenteren de empi-
rische onderzoeken in het algemeen een aantal indicatoren voor de spreiding in de
gedekte rente-ecarts. Hiertoe behoren onder meer de standaarddeviatie van de rente-
verschillen en de zg. 95 %- band. De laatste indicator is een interval, uitgedrukt in
procentpunten, waarin 95 % van aIle waarnemingen voor bet gedekte rente-ecart zijn
terug te vinden. Zoals te verwachten, blijkt uit de drie genoemde onderzoeken dat de
bandbreedte in het algemeen stijgt als de landen het kapitaalverkeer strakker contro-
leren". De 95 %-bandbreedte overschrijdt dan vele malen een redelijke waarde die
toegekend zou kunnen worden aan de neutrale band voor de transactiekosten.

Ter verduidelijking van de mogelijkheden en de beperkingen van de methoden die
deze generieke effectiviteitsstudies toepassen, worden in Tabel 1 enkele beschrijven-
de statistieken gepresenteerd voor elf landen op basis van mijn eigen gegevensverza-
meling. De presentatie van de indicatoren op deze plaats biedt tevens de gelegeoheid
om mijn gegevensverzameling beter te leren kennen. Er is hier dus Diet gekozen
voor een samenvatting van de resultaten van derden. De berekeningen in Tabel 1
berusten op rente-ecarts en termijnagio's voor driemaandse beleggingen. De percen-
tages zijn uitgedrukt in procenten op jaarbasis. Behalve voor de gehele steekproef
van maart 1973 tot en met mei 1994, zijn de berekeningen ook uitgevoerd voor drie
subperioden; de nadere periode-indeling is gebaseed op de giobale fasering van het

14. In het engels ook wei aangeduid als de 'root mean squared error' ook al is hier niet zozeer
sprake van een (voorspel)fout alswel van een afwijking van gedekte rentepariteit.

15. Onduidelijk is overigens of de door deze auteurs gerapporteerde bandbreedte symmetrisch
gespreid is rond nul; hetgeen wel het enig correcte middelpunt van de band zou zijn, aangezien
onder de nulhypothese van perfecte financiele integratie sprake zou moeten zijn van rentepariteit.
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historisch-institutionele liberaliseringsproces in de OESO-Ianden uit hoofdstuk 316.

In de tabel bevat kolom (1) het periodegemiddelde (p.) van de (gedekte) rente-ecarts,
Voor aIle duidelijkheid is het ecart gedefinieerd als het verschil tussen de interne
rente en de externe rente (respectievelijk het externe rente-equivalent, opgebouwd uit
de eurodollarrente plus het termijnagio van de dollar in de betreffende valuta). In
kolom (2) is het gemiddelde van de absolute waarden van de rentepariteitsafwijkin-
gen ( I JL I ) vermeld en in kolom (3) volgt, als spreidingsmaatstaf, de standaardevia-
tie van de reeksen. In kolom (4) en (5) wordt de frequentieverdeling van de waarne-
mingen nader belicht; de kolommen vermelden per periode het percentage van de
waarnemingen dat binnen marges van 25 respectievelijk 121/2 basispunten boven en
onder het hypothetische nulpunt van (gedekte) rentepariteit ligt. Kolom (6) geeft
tenslotte het aantal waarnemingen voor elke periode; met name in de eerste subperio-
de tot december 1979 komen verschillen in het aantal waarnemingen per land voor
door gegevensbeperkingen.

Uit Tabel 1 blijkt dat de gerniddelde waarden een redelijk beeld geven van het
liberalisatieproces; uit een vergelijking van de subperioden komt naar voren dat de
gemiddelde afwijking met het voortschrijden van de tijd dichter bij nul komt te
liggen".

Voor Denemarken, Frankrijk en Italie ligt de gemiddelde dispariteit in de laatste
subperiode nog vrij hoog. De uniforme fasering van het liberalisatieproces in drie
subperioden doet blijkbaar niet helemaal recht aan de relatief trage liberalisatie in
deze landen. De tekens van de gemiddelden corresponderen bovendien goed met de
aard van de restricties; Belgie, Frankrijk, Italie en Groot-Brittannie, die allen over-
wegend kapitaalexporten reguleerden, slaagden er gerniddeld genomen in om de
interne rente beneden het externe renteniveau te houden. Landen als Duitsland en
Nederland die vooral inkomende kapitaalstromen controleerden geven juist positieve
gerniddelden voor het rente-ecart te zien. Opmerkelijk is dat de standaardeviatie van
de reeks en uit kolom (3) in bijna aIle gevallen hoger ligt dan het gewone gemiddel-
de; de restricties zijn dus wei effectief in die zin dat ze rente-ecarts in stand houden,
maar de ecarts zijn in loop van de tijd geenszins constant. De volatiliteit van de
renteverschillen blijkt op subtielere wijze uit een vergelijking tussen de hoogte van
het gewone gerniddelde uit kolom (1) en de hoogte van het gemiddelde van de abso-
lute waarden van de rente-ecarts uit kolom (2). Voor Australie, Denemarken en
Nederland is het gewone gerniddelde in de eerste subperiode bijvoorbeeld klein ten
opzichte van het gerniddelde der absolute afwijkingen. Dit suggereert dat het rente-

16. In paragraaf 4.4 zal de fasering nader toegespitst worden op de ervaringen van elk land
afzonderlijk.

17. Deze notie wordt door Frankel (1990) middels een regress ie-analyse formeler getoetst. In een
tijdreeksanalyse regresseert hij de absolute waarde van de rentepariteitsafwijking op een constante en
een trendterm voor een groep van 23 landen in de periode van september 1982 tot en met april
1988. Conform de integratiehypothese vindt hij voor landen die in dit tijdsbestek de kapitaaistromen
liberaliseren, een significant negatieve trendterm. Belangrijke uitzonderingen zijn Belgie (dat wel
liberaliseerde, maar geen significant negatieve trendterm heeft) enerzijds en Groot-Brittannie,
Duitsland en Nederland anderzijds (aile drie een significant negatieve trendterm, terwijl ze al een
vrij kapitaaiverkeer kenden aan het begin van zijn steekproefperiode).
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Tabel 1: De effectiviteit van restricties en renteverschillen: beschrijvende statistieken
Frequentie (in %)

lI- 111-1 a ± 0,125 ± 0,25 n

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Australie 3.77- 5.94 -0,351 0,777 1,138 19,3 30,9 207

3.77-12.79 0,386 0,938 1,063 8,8 17,6 34

1.80-12.84 -1,194 1,468 1,458 5,0 15,0 60

1.85- 5.94 -0,125 0,362 0,558 30,1 43,4 113

Canada 3.73- 5.94 -0,329 0,453 0,729 32,5 59,6 255

3.73-12.79 -0,774 0,859 1,026 19,5 40,2 82

1.80-12.84 -0,343 0,411 0,429 28,3 46,7 60

1.85- 5.94 0,001 0,181 0,291 44,2 80,5 113

Groot-Brittannie 3.73- 5.94 -0,579 0,628 1,342 66,3 70,6 255

3.73-12.79 -1,807 1,842 1,835 14,6 18,3 82

1.80-12.84 0,007 0,076 0,120 80,0 91,7 60

1.85- 5.94 -0,0003 0,041 0,075 96,5 97,3 113

Japan 2.77- 5.94 0,246 0,440 0,970 59,6 74,0 208

2.77-12.79 1,554 1,805 1,686 11,4 14,3 35

1.80-12.84 -0,047 0,318 0,599 38,3 65,0 60

1.85- 5.94 -0,003 0,082 0,158 85,8 97,3 113

Verenigde Staten 3.73- 5.94 -0,642 0,659 0,663 13,3 25,9 255

3.73-12.79 -0,880 0,883 0,556 2,4 7,3 82

1.80-12.84 -1,011 1,044 0,810 5,0 13,3 60

1.85- 5.94 -0,272 0,292 0,229 25,7 46,0 113

Duitsland 3.73- 5.94 0,390 0,431 1,183 46,3 70,6 255

3.73-12.79 0,936 0,998 1,952 20,7 46,3 82

1.80-12.84 0,286 0,319 0,291 16,7 53,3 60

1.85- 5.94 0,049 0,079 0,096 80,5 97,3 113

Belgie 3.73- 5.94 -0,647 0,816 1,661 38,0 56,7 255

3.73-12.79 -1,243 1,568 2,329 12,2 29,3 82

1.80-12.84 -0,890 1,041 1,735 23,3 41,7 60

1.85- 5.94 -0,086 0,151 0,287 64,6 85,0 113

Denemarken 1.76- 5.94 1,328 2,215 2,973 23,1 33,0 221

1.76-12.79 -0,434 2,485 3,530 0,0 4,2 48

1.80-12.84 3,364 3,881 2,731 0,0 0,0 60

1.85- 5.94 0,996 1,217 2,098 45,1 62,8 113
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Frequentie (in %)

IL I ILl a ± 0,125 ± 0,25 n

(I) (2) (3) (4) (5) (6)

3.73- 5.94 -1,174 1,274 2,213 32,9 42,0 255

3.73-12.79 -1,345 1,444 1,402 12,2 17,1 82

1.80-12.84 -2,607 2,646 3,478 6,7 18,3 60

1.85- 5.94 -0,289 0,422 1,144 61,9 72,6 113

1.77- 5.94 -0,769 1,822 2,856 7,2 17,2 209

1.77-12.79 -2,687 2,744 1,759 2,8 2,8 36

1.80-12.84 -2,029 3,115 4,212 3,3 10,0 60

1.85- 5.94 0,511 0,841 1,013 10,6 25,7 113

3.73- 5.94 0,064 0,268 0,546 61,2 72,2 255

3.73-12.79 0,120 0,667 0,938 13,4 25,6 82

1.80-12.84 0,059 0,137 0,227 68,3 83,3 60

1.85- 5.94 0,026 0,048 0,063 92,0 100 113

Italie

Nederland

ecart hier fluctueert tussen positieve en negatieve waarden. Voor Duitsland en de
Verenigde Staten wijzen de statistieken juist op een vrij stabiel positief respectievelijk
negatief rente-ecart. Met name in de eerste twee subperioden verschillen de twee
gemiddelden nauwelijks in grootte, terwijl ook de standaarddeviatie van het ecart
voor beide landen relatief laag ligt".

Transactiekosten en imperfecties
De bandbreedtes van 25 respectievelijk 50 basispunten uit kolom (4) en kolom (5)
van Tabel 1, kunnen geinterpreteerd worden als een neutraal gebied waarin zelfs bij
perfecte financiele integratie rente-ecarts kunnen voorkomen als gevolg van transac-
tiekosten. Over de breedte van de neutrale band lopen de meningen uiteen. Keynes
(1923, p. 128) stelt een marge van 50 basispunten (en dus een band van 100 basis-
punten) voor, aangezien: "such amount (say % percent) will yield the arbitragers
sufficient profit for their trouble. ". Recentere schattingen van de transactiekosten lig-
gen in het algemeen lager. Branson (1969) raamt de kosten van arbitrage tussen de
Amerikaanse dollar, de Canadese dollar en het Britse pond op 18 basispunten. Vol-
gens Frenkel & Levich (1975, 1977) bedragen de transactiekosten in de valutamark-
ten alleen al 48 tot 59 punten. De methode waarop zij de transactiekosten berekenen

18. Het negatieve ecart voor de VS, na de liberalisatie van het kapitaalverkeer, komt overeen met
de resultaten van Marston (1992, p. 16-17). Frankel (1989) neemt de dollarrente helaas niet mee in
zijn analyses. Hij heeft geen verklaring voor het positieve ecart op een DM-deposito aan het begin
van de jaren tachtig: "Germany ... shawls) higher interest rates locally than offshore, which suggests
some barriers discouraging capital inflow. (. .) But the magnitude is quite small, as it has been
observed to be ever since Germany removed most of its controls on capital inflow ... "- Frankel·
(1989, p. 48).
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is echter bijzonder gevoelig voor de imperfecties in de wisselkoersdata 19. McCor-
mick (1979) beschikt over een meer accurate gegevensverzameling en komt met
dezelfde methode op gemiddeld 9 a 18 basispunten voor de transactiekosten op de
valutamarkten. Clinton (1988) wijst erop dat de kosten niet voor aile marktpartijen
hetzelfde zijn. De banken hebben immers toegang tot de interbancaire swapmarkt,
alwaar ze in een swaptransactie een contante aankoop (verkoop) van een valuta
kunnen combineren met de verkoop (respectievelijk aankoop) van de valuta op ter-
mijn. Bij volledig vrij kapitaalverkeer zaI de neutrale band in theorie niet breder zijn
dan de omvang van de transactiekosten voor de marktpartij die tegen de laagste
tarieven kan handelen. De band is in deze redenering aileen afhankelijk van de kos-
ten op de swapmarkt en de kosten op de depositomarkterr", Zijn schattingen voor
de transactiekosten varieren aanvankelijk van 3 tot 6 basispunten. Later past hij een
correctie toe voor meetfouten in de gegevensverzameling, en komt hij uit op een
marge van 8 tot 25 basispunten". Op grond hiervan is in kolom (4) en (5) van
Tabel 1 gekozen voor een marge van 121f2en 25 basispunten. Uiteraard blijft elke
keuze tot op zekere hoogte arbitrair, maar naar mijn mening is ook de ruime marge
van 25 basispunten een vrij conservatieve inschatting voor het neutrale gebied, waar-
in eventuele rentepariteitsafwijkingen nog consistent zijn met de hypothese van per-
fecte financiele integratie, temeer als rekening gehouden wordt met (helaas onvermij-
delijke) imperfecties in de rente- en wisselkoersreeksen, die het gevolg zijn van
tijdsverschillen tussen de waamemingen.

Uit de frequentieverdeling in Tabel 1 blijkt dat de neutrale band steeds meer waar-
nemingen omvat naarmate het liberalisatieproces vordert. Een vergelijking van de
frequentieverdeling in de subperioden Ievert per land een redelijke indicatie voor de
fasering van dit proces. In het geval van Groot-Brittannie stijgt het percentage waar-
nemingen binnen de ruime band bijvoorbeeld van 18,3% in de eerste subperiode naar
91,7% in de tweede. In de periode vanaf december 1984 maakt het percentage waar-

19. De methode berust op kruislingse arbitrage tussen geldeenheden. De idee hierachter is dat
valuta-arbitrageanten met een Brits pond bijvoorbeeld Dmarken kunnen kopen op directe wijze
(prijs: DM/£) of op indirecte wijze via de dollarmarkt (prijs: ($/£)*(DM/$)). Bij afwezigheid van
transactiekosten zijn de Drnarken in beide gevallen even duur door kruislingse valuta-arbitrage. In
werkelijkheid zal de indirecte methode duurder zijn door de kosten van de additionele transactie.
Het prijsverschil tussen beide methoden beschouwen Frenkel & Levich als een indicator voor de
transactiekosten. Deze methode stelt uiteraard hoge eisen aan de 'timing' van de registratie der
betrokken wisselkoersreeksen.

20. De transactiekosten op de valutarnarkten zijn volgens Clinton (1988, p. 360) niet meer rele-
vant: ".. it is wrong to assume that the cost of the foreign exchange transactions in a covered invest-
ment is equal to the transaction cost of an outright spot plus that of an outright forward operation.
The relevant transaction cost is simply that of a swap.".

21. Clinton (1988, p. 368): "average total costs in 90-day arbitrage range from 0.08 percent per
annum for the pound and the mark, up to 0.25 percent per annum for the franc. These broad
measures of the costs of arbitrage services are not so high as to be implausible. ". In zijn onderzoek
valt 37% van de waarnemingen buiten de neutrale band voor de Canadese dollar. Voor de Franse
franc bedraagt het percentage 34% en voor het Britse pond 15% (het laagste). De berekingen zijn
gebaseerd op dagcijfers en eurorentevoeten (dus: niet op binnenlandse rentevoeten zoals in Tabel 1)
in de periode van november 1985 tot mei 1986.
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nemingen binnen de band voor de meeste landen een opmerkelijke sprong naar zijn
maximumwaarde. Voor Nederland liggen dan zelfs alle waamemingen binnen de
band van 50 basispunten. Voor sommige landen blijft de score in de laatste periode
toch nog laag. In het geval van Italie biedt de verlate liberalisatie van de kapitaalstro-
men nog een mogelijke verklaring; voor de Verenigde Staten is dit niet het geval.

Tenslotte kan in het algemeen nog worden gewezen op een beperking van analyses
met een neutrale band voor transactiekosten. De bandbreedte is meestal gebaseerd op
een gemiddelde waarde van de transactiekosten. In werkelijkheid zijn de transactie-
kosten in de valuta- en de depositomarkten evenwel niet constant. Bovendien lopen
de kosten in de verschillende marktsegmenten uiteen. Overturf (1982) laat bijvoor-
beeld zien dat de marge tussen bied- en laatkoersen in de valutamarkten significant
positief afuankelijk is van de wisselkoersvolatiliteit. De verklaring hiervoor is vrij
eenvoudig: de valutahandelaren verruimen de marge zodra de valutaire onzekerheid
toeneemt". Maar ook in de depositomarkten zijn de verschillen tussen de laat- en
de biedrente in de loop van de tijd niet constant". In Figuur 2 zijn bij wijze van
illustratie deze rentemarges in de eurovalutamarkten en in de nationale geldmarkten
(de laatste met stippellijnen, voorzover bescbikbaar) weergegeven voor de landen uit
mijn steekproef". Merk op dat de schaal van de verticale as (met de marges in
procentpunten) voor Belgie, Denemarken, Frankrijk en Italie afwijkt van die voor de
andere landen. Uit de figuur blijkt in de eerste plaats dat de transactiekosten niet
hetzelfde zijn in alle segmenten van de eurovalutamarkt. In de meeste markten ligt
de rentemarge op 12V2 basispunten. Inde euroliremarkt ligt het verschil aanmerkelijk
hoger op 50 basispunten. In de tweede plaats is op sommige markten een geleidelijke
daling in het verschil tussen de bied- en de laattarieven te herkennen, zoals op de

22. De valutahandelaar loopt namelijk een risico over zijn deviezenvoorraad; bij een massale
verkoop van een valuta neemt hij als het ware het depreciatierisico over van de degenen die de
valuta willen afstoten. In extreme gevallen bijvoorbeeld een valutaerisis, komt het wei voor dat de
handelaren (even) geen bied- en laatkoersen afgeven. In feite is de markt dan verdwenen. Zie ook
Goodhart (1990, p. 6-10) voor een verklaring van de zg. 'bid-ask spreads' in financiele markten
langs deze lijnen,

23. In de interbaneaire markten voor eurovaluta's en in de binnenlandse interbaneaire markten, is
de laatrente (de zg. 'offer rate') het tarief waartegen een bank op eigen initiatief, en dus op de
voorwaarden van haar tegenpartij, middelen kan aantrekken. De biedrente ('bid rate') is het tarief
dat de bank bereid is te vergoeden over middelen die haar worden aangeboden. Het initiatief ligt
dan bij de tegenpartij die de rniddelen levert op voorwaarden van de bank. Mutatis mutandis geldt
voor de uitzettingen van de bank dat de laatrente (= het tarief waartegen de bank bereid is middelen
uit te zetten op initiatief van een tegenpartij) boven de biedrente (= het tarief waartegen de bank op
eigen initiatief middelen kan uitzetten tegen de voorwaarden van haar tegenpartij) ligt. De laatrente
is dus altijd hoger dan de biedrente.

24. De geringe besehikbaarheid van data voor de rentemarges beperkt de weergave in Figuur 2 tot
de periode vanaf januari 1981. De cijfers zijn waarnemingen genomen op de laatste dag van de
maand. De marges luiden in proeenten op jaarbasis en zijn daardoor vergelijkbaar met de rentecij-
fers uit Tabel 1. Sleehts voor een drietal landen, i.e. Frankrijk, Nederland en Duitsland, is de
marge tussen bied- en laatrenten op driemaands interbancaire deposito's in de nationale geldrnarkt
weergeven. De marges in de eurornarkten zijn berekend met behulp van de tarieven voor 3-maands
eurodeposito's in London. Voor Australie ontbreken de benodigde eurovalutaeijfers. Bron:
Datastrearn.
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euro Japanse yen-markt. De daling is wellicht toe te schrijven aan structure le ontwik-
kelingen in de communicatietechnologie, de deregulering van de financiele markten
en de scherpere concurrentie tussen de verschillende intermediairs in het betrokken
marktsegment. In de derde plaats vallen de pieken op in de marge voor enkele Fix-
World-landen. In de turbulente beginfase van het EMS stijgt de laatrente 2 it 21/2
procentpunt (i.e. 200 tot 250 basispunten) uit boven de biedrente in de euromarkten
voor traditioneel 'zwakke' valuta".

De verkiaring voor dit laatste verschijnsel ligt in een combinatie van restricties op
kapitaalexporten uit het betreffende land en devaluatieverwachtingen ten aanzien van
de betreffende valuta. Bij een verwachte devaluatie van een geldeenheid stijgt name-
lijk niet alleen het niveau van de rente in de corresponderende eurovalutamarkt, maar
ook het verschil tussen de laat- en de biedrente. Ret achterliggende mechanisme
werkt als volgt. Op basis van de devaluatieverwachting zullen speculanten een open
positie in de betreffende valuta willen innemen. Meestal gebeurt dit door een specu-
latieve verkoop van de valuta op de termijnmarkt. De termijnorder betekent voor de
eurobank een verstoring van het valuta-evenwicht op haar balans: ze krijgt op ter-
mijn een vordering in de naar verwachting, gedeprecieerde valuta. Om het wissel-
koersrisico uit te sluiten zal de eurobank meteen een schuldpositie in de zwakke
valuta opbouwen die precies wegvalt tegen de toekomstige vordering. Na ontvangst
van de termijnorder moet de eurobank dus rniddelen aantrekken in de betreffende
valuta op de interbancaire markt tegen de laatrente. Naarmate de speculatie omvang-
rijker wordt, zal niet een eurobank, maar het gehele eurobankwezen te maken krij-
gen met een tekort aan middelen in de zwakke valuta. De laatrente wordt dan het
relevante tarief in de eurovalutamarkt, waar de biedrente ver bij achterblijft. Een
verhoging van de biedrente door de eurobanken heeft namelijk geen zin omdat het
aanbod van middelen in de zwakke valuta, met name vanuit het nationale bankwe-
zen, kunstmatig beperkt wordt door de kapitaalrestricties". In figuur 2 valt voor
Frankrijk op dat de rentemarge in de binnenlandse geldmarkt in de beginfase van het
EMS vrij laag en stabiel blijft, terwijl de rentemarge in de euroFFmarkt onder de
valutaire spanningen sterk oploopt; door de toepassing van restricties op het uitgaan-
de kapitaalverkeer zijn de Franse autoriteiten erin geslaagd om een relatief mime
situatie in de binnenlandse geldmarkt te laten voortbestaan naast een krappe situatie
in de euromarkt.

25. De rentemarges in figuur 2 zijn berekend op basis van cijfers voor de laatste dag van de
maand; binnen die maanden komen ook dagen voor waarop de marge tussen de bied- en de laatrente
oploopt tot 10 procentpunten.

26. Clinton (1988, p. 364) constateert ook al dat de rentemarge in de euro Franse franc-markt
f1uctueert van november 1985 tot mei 1986:"For the franc the deposit spread changed significantly
from day to day and was on average much higher than 0.125 percent. This could well reflect the
capital controls ". Christodoulakis & Karamouzis (1993, p. 15) komen in een 'case'-studie voor
Griekenland echter met de verklaring:"expectations of a drachma devaluation fuel the demand for
borrowing drachmas in a unrestricted market this would prompt the interbank offer quotation to
increase dramatically This increase would be especially large when capital controls limit the
availability of funds to foreign speculators, which means that funds could not be forthcoming even if
banks raised their interbank deposit rates (bid quotations)."
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Sinds de valutaire onrust in het EMS is toegenomen, geven de rentemarges in de
eurovalutamarkten van kwetsbare geldeenheden als de Franse franc, de Italiaanse lire
en de Deense kroon, vanaf september 1992 opnieuw scherpe pieken te zien tot maar
liefst 500 basispunten. Aangezien tegen deze tijd alle kapitaalrestricties formeel
verdwenen zijn, is het mechanisme subtieler geworden te zijn. Nog steeds zullen
speculanten op basis van een devaluatieverwachting, de zwakke valuta op grote
schaal willen verkopen op de termijnmarkt". Het eurobankwezen zal na ontvangst
van de termijnorders direct deposito's in de betreffende valuta willen aantrekken. Bij
een tekort aan middelen zijn de eurobanken aangewezen op de nationale geldmarkt,
maar als de monetaire autoriteiten van dat land hun valuta verdedigen door een
verkrappend geldmarktbeleid, zal dit ook geen soelaas bieden. Aldus stijgt de rente-
marge op de eurodepositomarkt opnieuw". Uit figuur 2 blijkt overigens dat de
bied-/laatroarge in de Franse geldmarkt in september 1992 met 100 basispunten
uitstijgt boven de marge in de euroFFmarkt. Sinds de liberalisatie van de kapitaalex-
porten is het dus niet meer mogelijk een relatief ruime situatie in de binnenlandse
geldmarkt te handhaven in tijden van speculatie tegen de nationale valuta, zoals in
het begin van de jaren tachtig".

'Case =studies
De wisselkoersstabiliteit in het EMS speelt ook een belangrijke rol in de empirische
analyse van Giavazzi & Pagano (1988) voor Frankrijk, Italie, Nederland en Duits-
land. In tegenstelling tot de algemenere studies van Frankel c.s. houden zij expliciet
rekening met transactiekosten. Zij maken hiertoe een onderscheid tussen twee strate-
gien, de ene voor inkomende en de andere voor uitgaande rente-arbitrage. Het ver-
schil tussen beide is gelegen in de transactiekosten die bij veronderstelling aIleen
bestaan uit het verschil tussen de laat- en de biedtarieven op de financiele markten.
Aangezien een arbitrageant op eigen initiatief handelt, wordt hij bij elk van de vier
transacties in de valutamarkten en de geldmarkten geconfronteerd met het ongunstig-
ste tarief". Onder de nulhypothese van perfecte financiele integratie zullen beide

27. Sinds de liberalisatie van het kapitaalverkeer zijn de speculanten (in de rest van de wereld)
overigens niet meer aileen aangewezen op het eurobankwezen. Ze kunnen de tennijnorders ook
direct plaatsen bij het nationale bankwezen.

28. In feite geeft het eurobankwezen met de ruimere marge aan dat het niet bereid is tot het
afsluiten van transacties in de betreffende valuta.

29. Offici eel zijn aile Franse kapitaalrestricties afgeschaft en is de geldmarktrente in de september
1992-crisis verhoogd om de franc te verdedigen. Er zijn evenwel aanwijzingen dat deze verdediging
ook vrij succesvol kon zijn doordat de Franse monetaire autoriteiten informeel druk uitoefenden op
het bankwezen; terwijl de geldmarktrente steeg, bleven de bancaire krediettarieven voor het Franse
midden- en kJeinbedrijf vrijwel gelijk. The Economist (10/10/1992, p. 83) concludeert: ".. the banks
were being told to hold their lending rates down and operate at a loss. Thus, market rates defended
the currency, while bank rates were held down to spare the domestic economy. Such 'moral suasion'
is out of fashion - and probably unworkable - in Britain. Even in France it surely cannot last. But
so far it has done its bit for franc and country ....

30. Zo moet een Italiaanse ingezetene (bijv. een bank) die een eurodollardeposito wil aanhouden in
Londen, eerst in het binnenland lires lenen tegen de laatrente, daarna in de contante markt dollars
kopen tegen de laatkoers, vervolgens in een eurodollar beleggen tegen de biedrente en tenslotte in
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strategien door de transactiekosten verliesgevend zijn. Als een van de strategien
systematisch een 'winst' oplevert, zijn er kapitaalcontroles in het spel; de arbitrage-
anten laten immers geen (netto-) winstmogelijkheden liggen. Vervolgens berekenen
Giavazzi & Pagano de frequentieverdeling van de winstmogelijkheden en de gemid-
delde winst met behulp van dagcijfers, over de periode van 27 september 1982 tot en
met 30 augustus 1984. De steekproef wordt nog onderverdeeld in een turbulente
subperiode met veeI herschikkingen van de spilkoersen in het EMS (27/9/82-31/3/83)
en een rustige subperiode zonder herschikkingen (1/4/83-30/8/84).

In hun onderzoek blijken de Franse exportrestricties het meest effectief. De Franse
deposito rente ligt in beide subperioden voortdurend beneden het eurorente-equivalent,
waardoor inkomende rentearbitrage niet een dag winst oplevert, terwijl de uitgaande
arbitrage in 360 (85%) dagen winst opgeleverd zou hebben. Tijdens de instabiele
beginfase ligt het externe rendement door de restricties gemiddeld zelfs 9,55 procent-
punten (op jaarbasis) hoger dan de interne rente. De Italiaanse rnaatregelen tegen
uitgaande kapitaalstromen zijn beduidend minder effectief. Aileen in de beginfase ligt
de Italiaanse rente structureel onder het externe rente-equivalent. In de relatief rusti-
ge periode van april 1983 tot en met augustus 1984 zijn beide arbitragestrategien in
de meeste gevallen verliesgevend. De Italiaanse rente verschilt dan niet veel van het
eurorente-equivalent; sorns stijgt de binnenlandse rente zelfs zo ver uit boven het
externe equivalent dat inkomende arbitrage winstgevend is. Op deze wijze signaleren
Giavazzi & Pagano al een sterke samenhang tussen instabiele wisselkoersverhoudin-
gen in het EMS enerzijds en de effectiviteit van kapitaalcontroles anderzijds". Op-
vallend is tenslotte het resultaat voor Duitsland; in 95 % van het totale aantal dagen
ligt het binnenlandse rendement gemiddeld 34 basispunten hoger. Dit is verrassend
aangezien de laatste Duitse kapitaalrestrictie al in augustus 1981 is afgeschaft".

Ook in andere 'case'-studies worden de frequentie en de omvang van de winst-
mogelijkheden op verschillende arbitrage-strategien met elkaar vergeleken om de
effectiviteit van kapitaalrestricties te meten. Otani & Tiwari (1981) en Ito (1986)
laten bijvoorbeeld zien dat de Japanse autoriteiten hun controles stelselmatig afstem-
men op de externe positie. Uit de gedetailleerde analyses blijken kortstondige wisse-

de termijnmarkt dollars verkopen tegen de biedkoers. In omgekeerde richting zijn achtereenvolgens
de laatrente in de euroUS$markt, de laatkoers van de lire in de contante markt, de biedrente in de
Italiaanse geldmarkt en de biedkoers van de lire in de valutatermijnrnarkt, de tarieven waartegen de
arbitrageant kan handel en.

31. Deze conc1usie van Giavazzi & Pagano (1988, p. 277) voor Italie: "... capital controls are
effective in severing the link between domestic rates and eurorates only in the wake of EMS
realignments." (hun onderstreping), is een belangrijke inspiratiebron voor mijn eigen empirische
onderzoek naar de relatie tussen de stabiliteit van de wisselkoersverhoudingen en de effectiviteit van
kapitaalrestricties.

32. Giavazzi & Pagano (1988, p. 274) hebben hiervoor, evenals Frankel (1989) eerder al, geen
goede verklaring. Wei wijzen ze erop dat het ecart bijzonder klein is. Wellicht is het bruto rende-
mentsverschil ten gunste van een bel egging in Duitsland een gevolg van de Duitse bronbelasting
over de rente-inkornsten van niet-ingezetenen, die pas in december 1984 verviel. Waar eurodepo-
site's vrij zijn van bronbelasting kunnen deze tarieven leiden tot een opslag op de interne rente.
Voor een recent onderzoek naar het effect van bronbelastingen op de rentevergoeding over schatkist-
papier wordt verwezen naar Huizinga (1994a, 1994b).
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lingen in de orientatie van de Japanse restricties. In 1978 zijn de maatregelen tegen
kapitaalimporten nog effectief getuige de winstmogelijkheden voor arbitrage van de
euroUS$markt naar de binnenlandse markt. Vanaf begin 1979 gaan de restricties aan
de exportzijde domineren'". Met de introductie van de nieuwe deviezenwetgeving in
december 1980 verdwijnen de laatste winstmogelijkheden voor arbitrage tussen de
Japanse geldmarkt en de eurovalutamarkten".

Cody (1990) presenteert een 'case' -studie rond de herintroductie van de Franse
kapitaalcontroles in mei 1981. Hij vergelijkt de afwijkingen van gedekte rentepariteit
binnen de eurovalutamarkten (o.a. de euroFFmarkt en de euroUS$markt) met de
afwijkingen van gedekte rentepariteit tussen twee nationale markten (i.c. de interban-
caire markt in Frankrijk en in de Verenigde Staten). V66r de introductie van de
kapitaalexportbelemmeringen zijn de dispariteiten nog te verklaren op basis van
transactiekosten, maar daama stijgen de gedekte rente-ecarts tussen de nationale
markten vele malen uit boven de ecarts op de eurovalutamarkten, hoewel ook deze
een lichte stijging vertonen".

Specifiek op de Nederlandse situatie toegespitste analyses zijn verricht door Van
Ees, De Haan & Wansink (1989) en door De Haan, Pilat & Zelhorst (1991). Uit de
eerste studie blijkt dat er sinds 1981 nauwelijks verschillen bestaan tussen de gul-
densrente op een interbancair deposito en de rente op een euroHFLdeposito. Zij
komen dan ook tot de conclusie dat de integratie welhaast perfect iS36• In de tweede
analyse wordt de integratiegraad van de Nederlandse geldmarkt en de euroDMmarkt
onderzocht door rniddel van de zg. comtegratie-analyse. Deze techniek gaat na of er
een lange termijn-evenwichtsrelatie bestaat tussen de twee rentevoeten en het ter-

33. "Measures of deviation strongly suggest that capital controls were binding on possible capital
flows into Japan, (. . .). the tide changed as the yen started to depreciate in the beginning of 1979.
Restrictions on capital flows out of Japan became binding ... "- Ito (1986, p. 238).

34. Otani & Tiwari (1981, p. 811) wijzen erop dat de Japanse autoriteiten ook in de inforrnele
sfeer effectief invloed uitoefenden op kapitaalstromen: ".. in the first quarter of 1980, the dis torsions
increased significantly, reflecting the moral suasion exercised by the authorities to encourage resi-
dents to bring in funds from abroad. However, the dis torsions declined considerably thereafter,
possibly because moral suasion ceased to be applied, and has remained low since then, ... ".

35. Cody (1990, p. 82-84) schrijft de stijging van de afwijking van rentepariteit binnen de eurova-
lutamarkten (tot 85 basispunten) toe aan 'spill-over' effecten van de Franse controles: "the findings
demonstrate that the effects of the exchange controls spill over to the Eurocurrency market permit-
ting the temporary emergence of sizable profit opportunities on this traditionally uncontrolled
market. ". Uit figuur 2 blijkt naar rnijn mening dat het verschil van 85 basispunten ook heel goed
verklaarbaar ·is door het oplopen van de transactiekosten, i.c. de laat-/biedmarge, in euroFFmarkt
tijdens perioden van speculatie tegen de franc. Ter vergelijking: het gedekte rente-ecart tussen de
nationale geldmarkten is in de controleperiode van een heel andere orde, namelijk 669 basispunten.

36. Van Ees e.a. (1989, p. 108-118) bestuderen ook de parallelliteit in het verloop van de Neder-
landse en de Duitse nominale rentevoeten in de geldmarkt en de kapitaalmarkt. De nominale rente-
verschillen worden niet gecorrigeerd voor wisselkoersfactoren door rniddel van het termijnagio van
de Duitse mark, zodat in rnijn defmitie strict genomen meer gemeten wordt dan financiele integratie.
Een fraaie concIusie is evenwel dat de lange rentevoeten in de twee landen vrijwel parallel lopen;
ook toevaIlige factoren beInvloeden de Nederlandse en de Duitse kapitaalmarktrente in dezelfde
mate. De geldmarktrentevoeten vertonen echter geen rimpelloze samenhang. De auteurs schrijven
dit toe aan de uiteenlopende invloeden van tijdelijke valutaire spanningen op de korte rentevoeten.
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mijnagio. De gedachte is dan dat dit verband alleen kan bestaan als het kapitaal-
verkeer tussen beide markten geliberaliseerd is. Uit de resultaten blijkt dat er inder-
daad een comtegrerende relatie bestaat waarin de Nederlandse geldmarktrente gelijk
is aan de met behulp van het termijnagio van de Duitse mark gecorrigeerde Euro-
DMrente in de periode van oktober 1979 tot en met juli 1989. Dit resultaat onder-
steunt de hypothese dat de Nederlandse geldmarkt en de euroDMmarkt perfect gein-
tegreerd zijn.

Van geldmarkt- naar kapitaalmarktintegratie
De effectiviteitsstudies beperken zich traditioneel tot bet meten van geldmarktinte-
gratie. Dit komt omdat de kortlopende deposito's relatief goede substituten van
elkaar zijn. Voorzover de deposito's minder goede substituten zijn door een verscbil
in valutadenominatie, kunnen ze bovendien beter met elkaar vergelijkbaar gemaakt
worden door een correctie met bet termijnagio. Tot voor kort was een dergelijke
correctie niet mogelijk voor langlopende titels, om de eenvoudige reden dat er geen
valutatermijncontracten bestonden met een looptijd van meer dan een jaar. Een
onderzoek naar kapitaalmarktintegratie stuit dus al snel op bet probleem dat de lang-
lopende titels een verschillende valutadenominatie bebben.

Diverse studies meten de integratie van kapitaalmarkten aan de band van correlatie-
coefficienten tussen de nominale rendementen op langlopende obligaties (en soms
aandelen) uit verschillende landen. Hoewel deze studies tot interessante inzichten
leiden, is deze methode naar mijn mening omgeven met interpretatieproblemen: een
proces van financiele integratie impliceert namelijk niet automatisch een stijging van
de correlatiecoefficient en andersom, duidt een boge correlatiecoefficient nog niet op
een boge integratiegraad van de onderliggende markten. In theorie kan een boge
correlatie tussen nominale rentevoeten zelfs bereikt worden wanneer de financiele
markten van de betrokken landen volledig gesegmenteerd zijn". Een belangrijker
oorzaak van bet interpretatieprobleem bij de toepassing van correlatiecoefficienten is
bet acbterwege blijven van enige correctie op bet nominale rente-ecart voor het
verschil in valutadenominatie van de onderliggende financiele activa. Kupiec (1991)
berekent de correlatiecoefficienten tussen de nominale obligatierendementen in
Frankrijk, Italie, Duitsland, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten over de periode
vanjanuari 1960 tot en met december 1970 en over de periode van januari 1974 tot
en met februari 1990. De correlatiecoefficienten blijken in de post-Bretton Woods
periode op een lager niveau te liggen. De liberalisatie van bet kapitaalverkeer in deze
landen levert dus geen bogere correlatie in de nominale tarieven op. Kupiec verklaart
dit op grond van bet wisselkoersregime: bij flexibele wisselkoersen is de ruimte voor

37. Zie bijvoorbeeJd Kenen (1976a, p. 169): "Suppose that ... there were no significant barriers to
trade, and (... ) that nominal interest rates responded rapidly to changes in rates of inflation. Under
these two suppositions, an acceleration of inflation in one country would lead rapidly to a similar
acceleration in all other countries, and there would be a increase of nominal interest rates in all
countries. The alignment of interest rates would be accomplished fly the transmission of inflation
through commodity trade, without any capital movements, yet the covariation of interest rates would
give appearance of capital-market integration. "
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divergenties in de monetaire politiek van de landen groter geworden. Deze divergen-
ties vertalen zich via de inflatieverwachtingen in uiteenlopende rente-ontwikkelingen.
De (verwachte) wisselkoersmutaties maken met andere woorden een tegengesteld
verloop in rentevoeten mogelijk".

Een vergelijkbare, maar iets subtielere redenering is van toepassing op de resulta-
ten van Lemmen & Eijffinger (1993) voor de EMS-Ianden in de jaren tachtig. Zij
constateren dat de correlatiecoefficienten van de (voor het verschil in valutadenomi-
natie ongecorrigeerde) kapitaalmarkttarieven hoger liggen dan de correlatiecoefficien-
ten van de geldmarkttarieven. Ze noemen dit een opmerkelijk resultaat, omdat ze a
priori verwachten dat de mobiliteit van het korte kapitaalverkeer hoger zou zijn dan
de mobiliteit van het lange verkeer". Het verschil is echter wei goed te begrijpen,
want in een geliberaliseerde financiele omgeving komen rentevoeten, wisselkoersen
en wisselkoersverwachtingen simultaan tot stand. De korte rente is daarbij tevens een
belangrijk instrument of beter, het enige aangrijpingspunt van het monetaire beleid.
In de loop van de jaren tachtig hebben de EMS-lidstaten geleidelijk een hogere prio-
riteit gegeven aan wisselkoerstabiliteit. De relatief hoge rentedivergenties op korte
termijn kunnen dan juist noodzakeJijk zijn om de wisselkoers en de verwachtingen
daaromtrent, op langere termijn geloofwaardig te stabiliseren".

Tenslotte zijn er twee studies die de kapitaaimarktintegratie van landen onderzoeken
zonder dat een verschil in valutadenominatie van de financiele activa, de interpretatie
van de renteverschillen vertroebelt. Mahajan & Fraser (1986) vergelijken rendemen-
ten op de Amerikaanse obligatiemarkt met de dollarrendementen op de eurokapitaal-
markt. Om de vergelijkbaarheid van de binnenlandse obligaties en euro-obligaties zo
veel mogelijk te garanderen, classificeren ze de titels onder meer naar de krediet-
waardigheid van de ernittent (met behulp van de zg. 'rating'), de resterende looptijd
en de couponrente". Voor verschillende korte perioden tussen 1973 en 1982 kun-

38. Kupiec (1990, p. 12): "This tendency for opposite movements in long-term rates would reduce
the positive correlations of corporate bond yields from the fixed to the floating rate sample. "

39. Lemmen & Eijffinger (1993, p. 205): "Correlation coefficients among representative nominal
long-term interest rates seem higher than among representative nominal short term interest rates.
This result is an indication of greater capital market integration than money market integration in
the Ee. This is remarkable because the currency exposure of long-term assets cannot be covered in
the forward market. This suggests that capital mobility is significantly lower for capital market
instruments as opposed to money market instruments.". Zelf zoeken zij de verkiaring in eerste
instantie aileen bij de fasering van het liberalisatieproces voor de verschillende typen kapitaalverkeer
(p. 205-206): "An explanation for this remarkable result is that the liberalization of long-term
capital movements started earlier than the liberalisation of short-term capital movements. "

40. Zie bijvoorbeeld Van Gernert & Gruijters (1992, p. 52 en p. 63-65) of Van Ees e.a. (1989, p.
117).

41. Toch blijft het rnoeilijk om te zorgen dat de langlopende titels in al hun aspecten hetzelfde
zijn. Mahajan & Fraser (1986, p. 28) constateren bijvoorbeeld: "..a major attraction ... of Eurobonds
for investors ... has historically been their bearer and unregistered characteristic, which allegedly
makes them an ideal instrument for tax evasion. If so, then the 'effective' marginal personal tax
rates on Eurobond yields would be less than the 'legal+tax rates which investors have to pay on U.S
bonds. ".
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nen ze de hypothese dat beide rendementen gelijk zijn niet verwerpen; in de loop van
de tijd neemt het rendementsverschil bovendien af. Ze concluderen dat zowel de
beleggers als de emittenten in staat zijn am rendementsverschillen tussen de interne
en de externe dollarmarkt door arbitrage weg te nemen.

Popper (1993) maakt in haar analyse op een originele wijze gebruik: van financiele
innovaties die recentelijk geleid hebben tot mogelijkbeden om het valutarisico oak op
langere termijn af te dekken. Met behulp van valuta- en renteswaps worden rende-
menten op vijf- en zevenjarige overheidsobligaties in vijf verschillende geldeenbeden
enerzijds, en het rendement op een overeenkomstige dollarobligatie anderzijds, ver-
gelijkbaar gemaakr", Uit haar berekeningen voor de periode van maart 1985 tot
februari 1988 blijkt dat de pariteitsafwijkingen voor de obligaties weliswaar hager
zijn dan voor de geldmarkttitels, maar dat de verschillen klein en niet significant
zijn. Ze concludeert dat de financiele integra tietrend niet beperkt is gebleven tot de
depositomarkten.

4.3.2 Naar een verklaring van intemationale rente-ecarts

Terwijl in de effectiviteitsstudies de nadruk ligt op de meting van rente-ecarts en de
beschrijving van het liberalisatieproces, is er in de empirische literatuur een tweede
strorning te herkennen die de rente-ecarts probeert te verklaren. Deze analyses leu-
nen sterk op de Academische theorie van de valutatermijnmarkt: afwijkiogen van
gedekte rentepariteit worden toegeschreven aan kapitaalrestricties en aan de premie
voor het politieke risico. In de empirische analyse wordt het rente-ecart geregres-
seerd op de theoretische determinanten van de politieke risicopremie en op indicato-
ren voor de bestaande restricties. Deze aanpak is inmiddels verlaten. In recenter
onderzoek worden kapitaalrestricties primair beschouwd als een instrument van het
monetaire beleid. Het politieke risico wordt dan pas actueel in tijden van valutaire
spanniogen. Op die momenten van intensieve speculatie wordt ook de effectiviteit
van de restricties op de proef gesteld.

De empirische benadering van het politiek risico
Dooley & Isard (1980) introduceren in een 'case' -studie voor West-Duitsland een
portefeuille-model ter verklaring van het rente-ecart tussen de interne en de externe
DMrente in het begin van de jaren zeventig. Het model is gebaseerd op Aliber's
(1973) analyse van het politieke risico. Het aanbod van de arbitragefondsen is min-

42. Het betreft een onderzoek voor staatsobligaties in Canadese dollars, Duitse marken, Japanse
yen, Zwitserse francs en Britse ponden versus obligaties in Amerikaanse dollars. Popper confron-
teert de dollarrente op een Amerikaanse obligatie met het door middel van swaps afgeleide equiva-
lent in dollars van de rente op obligaties in vreemde valuta. Het 'swap-covered' ·obligatierendement
wordt verkregen door de rente in de vreemde valuta te combineren met een zg. 'cross currency
fixed-to-floating interest rate swap' (waarrnee de vaste rente in vreemde valuta wordt omgezet in een
variabele (korte) dollarrente) en een 'floating-to-fixed' renteswap (waarrnee de variabele dollarrente
wordt omgezet in een vaste dollarrente). Zie Meurs (1990, p. 170-179) voor de overeenkomsten en
de verschillen tussen valutatermijncontracten en valutaswaps.
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der dan perfect elastisch; als de arbitrageanten reeds een omvangrijke positie hebben
ingenomen in een land (i.c. Duitsland) neemt de bereidheid om hun beleggingen in
dat land uit te breiden af. Elke uitbreiding maakt de aanwendingsmogelijkheden en
de waarde van hun totale vermogen immers kwetsbaarder voor het geval her politie-
ke risico zich voordoet en kapitaalrestricties daadwerkelijk worden ingesteld'". Het
model is evenals het verdeelmodel uit hoofdstuk 1, in functionele vorm gespecifi-
ceerd. In overeenstemming met de essentie van elk portefeuillemodel zijn ingezete-
Den en niet-ingezetenen bereid het aanbod van Duitse overheidstitels in hun porte-
feuille op te nemen als het verwachte rendement, gecorrigeerd voor het wisselkoers-
risico en het politieke risico, overeenkomt met het verwachte rendement op buiten-
landse beleggingsaltematieven. Het ecart tussen de interne rente (iOM) en de euro-
DMrente (EioM) is gelijk aan de som van de premie voor het politieke risico en het
effect van de kapitaalrestricties (cq. De premie voor het politieke risico is weer
afhankelijk van de voorraad uitstaande vorderingen op de Duitse overheid (B), het
netto-vermogen van de ingezetenen (Wo) en de niet-ingezetenen (WNJ44• In de re-
gressie-analyse wordt een gelineariseerde herleide vormvergelijking voor het DM-
rente-ecart onderzocht:

(2)

Dooley & Isard (1980) formuleren a priori geen hypothese ten aanzien van de re-
gressiecoefficienten". Caramazza, Clinton, Cote & Longworth (1986) herschrijven
de herleide vorm in termen van het wereldvermogen (W). ABe vermogensbestand-
delen en het vermogen zelf worden uitgedrukt in dollars (tegen de koers S). Voor het
DM rente-ecart luidt de vergelijking:

B/S WdS
Qo + Q -- + Q -- + Q3CC

1 W 2 W
(3)

43. Dooley & lsard (1980, p. 372): "As the stock of these arbitrage positions grew. arbitrageurs
became increasingly averse to increasing the share of their portfolios that was subject to political
risk peculiar to nonresident claims on German residents ... Thus the difference between the Euromark
rates and the interest rates available on claims against German residents can be attributed to the
reluctance of nonresident arbitrageurs. including Eurobanks, to acquire a larger stock of claims on
German residents.". Zij nemen mer in feite het 'principle of increasing risk' van Kalecki over. De
risicopremie berust op een combinatie van (1) de kans op restricties en (2) de relatieve omvang van
de positie in Duitse titels. De subjectieve inschatting van het risico stijgt aI zodra het aandeel Duitse
titels in het totale vermogen stijgt. Dooley & Isard maken narneJijk niet duideJijk waarom de kans
op Duitse restricties sec zou stijgen.

44. In het model bestaat ook nog een negatief verband tussen het poJitieke risico en het valutarisi-
co; aangezien beide risicofactoren endogeen zijn en derhalve afhankeJijk van de exogenen, de Duitse
staatsschuld (B) en de vermogensbestanddelen (WG' WNG), kan de premie voor het politieke risico
geschreven worden als een functie van deze drie variabelen aileen. Het probleem is wei dat er geen
uitspraken meer mogeLijk zijn over de tekens van de coefficienten,

45. Dooley & Isard (1981, p. 375): n •• we do not have prior information about the signs of the
parameters .. ".
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Zij formuleren wei een hypothese ten aanzien van de parameters". Onder de veron-
derstelling dat de beleggers risico-afkerig zijn en dat de Duitse ingezetenen een
voorkeur hebben voor binnenlandse titels, verwachten zij dat een stijging van de
Duitse overheidsschuld samengaat met een stijging van het politieke risico (dus,
a, >0), terwijl een relatieve stijging van het Duitse verrnogen in de wereld zalleiden
tot een daling van de premie voor het politieke risico (a, <0)47. De modellering van
de politieke risicopremie met behulp van een portefeuillemodel vindt ook elders na-
volging. Claassen & Wyplosz (1982) en Frankel (1982) passen het model toe in een
'case' -studie voor Frankrijk".

Voorafgaande aan de empirische analyse gaat in alle genoemde studies relatief veel
aandacht uit naar de constructie van de verrnogensvariabelen. De regressieresultaten
zijn niet erg bemoedigend voor deze benadering van het politieke risico. In het on-
derzoek van Dooley & Isard naar de Duitse ervaringen met restricties in de nadagen
van het Bretton Woodsstelsel (4/70-10/73) is de coefficient voor het aanbod van
Duitse overheidstitels (d.) nooit significant, terwijl de schattingen en de significantie
van de vermogenscoefficienten (d2,d3) afhankelijk zijn van de wijze waarop de be-
staande kapitaalrestricties (CC) in de regressievergelijking worden gespecificeerd. De
parameters zijn beide positief, zodat enigzins tegen de intuitie in, een (relatieve)
stijging van het Duitse particuliere vermogen leidt tot een stijging van de premie
voor het politieke risico. De resultaten van Claassen & Wyplosz (1982) voor Frank-
rijk (1/72-3/81) bieden meer steun voor het portefeuillemodel. Het aanbod van
schuldtitels door de Franse overheid heeft een significant positief effect op de politie-
ke risicopremie; de significantie van de parameters der verrnogensvariabelen is even-
wel opnieuw afhankelijk van de specificatie van de bestaande kapitaalcontroles". In
het onderzoek van Frankel (1982) voor de Franse franc (6/73-9/81) wordt het model

46. Nota bene dat Caramazza e.a. (1986) het verrnogen van niet-ingezetenen niet langer expliciet
opnemen in de vergelijking voor het rente-ecart. Blijkbaar substitueren zij deze vermogenscompo-
nent uit de vergelijking door rniddel van de gelijkheid: WNR=W-WG'

47. Caramazza e.a. (1986, p. 12): "Other things equal, increased government debt should raise
the political risk premium required by asset holders to absorb that debt, and increased domestic
wealth should reduce it. "

48. Claassen & Wyplosz (1982) doen een onderzoek naar de Franse ervaringen van januari 1972
tot en met maart 1981; de voor het politiek risico belangrijke herintroductie van de 'devise-titre'-
markt in mei 1981 wordt door hen dus net niet meer meegenomen. Frankel's onderzoek voor de
Franse franc strekt zich uit van juni 1973 tot september 1981. Frankel (1982, p. 200) merkt daarbij
op: "..Aliber (1972) and Dooley and lsard (1980) have argued that political risk may be as impor-
tant a determinant of investor's portfolio behavior as exchange risk. This argument seems particular-
ly relevant to France, since a tightening of capital controls has always been a serious possibility. "

49. Evenals Dooley & Isard (1980) doen Claassen & Wyplosz (1982) a priori geen uitspraken over
de tekens van de parameters uit de eerstgenoemde vergelijldng; zij specificeren het ecart overigens
precies andersom, dus als het verschil tussen de eurorente en de binnenlandse rente. Ze testen
verschillende specificaties voor de kapitaalcontroles; daarbij maken zij onder meer een onderscheid
naar de rigiditeit van de controles en naar de verschillende marktparticipanten, waarop de restricties
betrekking hebben (m.n. banken en niet-banken). In de bespreking van het empirische onderzoek
besteden Claassen & Wyplosz (1982, p. 249-252) geen woord aan de resultaten voor de variabelen
die de politieke risicopremie zouden moeten weergeven.
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voor de politieke risicopremie verworpen; een wisselvariabele" voor de
herintroductie van kapitaalcontroles door de Pranse autoriteiten in mei 1981 is daar-
entegen significant negatief". Ook de empirische analyse van Caramazza e.a.
(1986) voor zes landen in de periode van juni 1973 tot december 1984 levert geen
overtuigende steun voor het portefeuillemodel. De geschatte coefficienten zijn in veel
gevallen niet significant en als ze significant zijn, hebben ze vaak het verkeerde
teken. Uit de analyse van subperioden blijkt bovendien dat de coefficienten niet erg
stabiel zijn. Statistisch significant zijn wel de wisselvariabelen voor de bestaande
kapitaalrestricties".

De gemengde empirische resultaten in de portefeuillebenadering van de politieke
risicopremie kunnen mijns inziens aan verschillende factoren worden toegeschreven.
In de eerste plaats verloopt de empirische implementatie van het oorspronkelijke
model moeizaam. De vermogensposities van de verschillende landen en het aanbod
van de overheidstitels zijn niet direct waarneembaar. De tijdreeksen voor deze varia-
belen berusten dan ook op constructies, die hoe zorgvuldig ze ook zijn samengesteld,
een compromis blijven tussen het theoretische model en de beschikbaarheid van
gegevens. In de tweede plaats worden deze, in wezen, vrij structurele variabelen
gebruikt om rente-ecarts te verklaren tussen een driemaands deposito in het binnen-
land en een driemaands deposito op de euromarkt. De beweeglijkbeid van de kortlo-
pende rente-ecarts lijkt a priori niet goed verenigbaar met de geleidelijke ontwikke-
ling in de verklarende variabelen. Tens!otte, en meer in het algemeen draagt het
indirecte karakter van de prijsbenadering bij tot de problemen rond de identificatie
van een politieke risicopremie. In de Academische visie is de premie weI verwerkt in
het rente-ecart, maar de premie is zelf niet direct waarneembaar. Als er tegelijkertijd
kapitaairestricties bestaan, kan het rente-ecart alleen, geen inzicht bieden in de rela-

50. Een wisselvariabele of kortweg wissel is hetzelfde als een 'dummy'-variabele. In navolging
van Barten e.a. (1989) geef ik de voorkeur aan de Nederlandstalige equivalenten voor econometri-
sche termen.

51. Gezien de sterke overlapping van de steekproefperioden is het opmerkelijk dat het aanbod van
Franse overheidstitels in Frankel's onderzoek niet significant is, terwijl dezelfde variabele bij
Claassen & Wyplosz wei significant is. Het verschil zit wellicht in de wijze waarop het aanbod van
Franse overheidstitels in de onderzoeken bepaald is. Frankel neemt de ratio tussen de Franse staats-
schuld en het wereldvermogen op, terwijl Claassen & Wyplosz het aanbod van overheidstitels
benaderen door stroomgrootheden als het Franse financieringstekort en de Franse betalingsbalans-
saldi te cumuleren over een aantal jaren.

52. Caramazza e.a. (1986, p. 14):" .. this is not strong evidence for the existence of a political risk
premium that is a junction of asset stocks and relative wealth. In only two of the nine equations does
the government debt ratio have a t-ratio higher than 2, and in both cases the coefficient is positive.
This contradicts Aliber's (1973) hypothesis that increased political risk should increase the domestic
rate relative to the offshore rate. (..) The coefficients of the wealth and debt variables are jointly
significant in eight of the nine equations, but only those for Canada and France have the expected
signs.". De auteurs doen weinig moeite om een economische verklaring te vinden voor de geringe
stabiliteit van de geschatte coefficienten. Wellicht speelt bier een wisselende risicoperceptie van de
economische agenten een rol. Zij zouden, afbankelijk van bijvoorbeeld de omvang van de staats-
schuld, de conjuctuur en het gevoerde economische beleid, meer of rninder waarde kunnen hechten
de staatsschuld als argument bij de vaststelling van de premie voor het politieke risico.
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tieve omvang van zijn beide determinanterr". Uit de genoemde onderzoeken blijkt
dat de bestaande kapitaalcontroles de rente-ecarts beter verklaren dan de variabelen
die het risico van toekomstige controles representeren. De Cambisten zouden hierin
een bevestiging vinden voor hun stelling dat het politieke risico (i.c. het Iandenrisico)
geen rol van betekenis speelt in de arbitragerelaties. In de Aeademische visie bete-
kent de verwerping van het portefeuillemodel nog niet dat er in werkelijkheid geen
premie voor het politieke risico bestaat. De pogingen om de risieoprernie met deze
vermogensvariabelen te vangen zijn weliswaar niet erg succesvol, maar dit impliceert
volgens de Acadernici aIleen dat het relevante model voor het politieke risico nog
niet beschikbaar is.

Een verklaring in de richting van valutaire spanningen
In vergelijking met de portefeuillemodellen voIgt Cody (1989) een geheel andere weg
bij de modellering van het politieke risico. In Cody's model worden kapitaalrestrie-
ties voor het eerst besehouwd als een instrument van het valutamarktbeleid van de
monetaire autoriteiten. Ret model is toegespitst op de Franse (her)introductie van
kapitaalcontroles in mei 1981. De Franse autoriteiten worden verondersteld op een
mechanisehe wijze een inflatoire monetaire politiek te voeren. Daardoor staat de
Franse franc voortdurend onder speeulatieve druk. De autoriteiten proberen de waar-
de van hun geideenheid te stabiliseren door valutamarktinterventies, ma~r veronder-
steld is dat zij kapitaalrestricties zullen invoeren zodra de officiele deviezenreserve
beneden een bepaaid rninimumniveau daalt". De beleggers traehten te antieiperen
op deze gebeurtenis. De introductie van de restrieties is in Cody's model op den
duur immers onvermijdelijk, voor de beleggers rest alleen de vraag wanneer het gaat
gebeuren. Vlak voordat de officiele reserve de rninimumwaarde dreigt te bereiken,
neemt de vraag naar buitenlandse financiele aetiva toe. De premie voor het politieke
risieo op binnenlandse activa loopt in korte tijd op terwijl de introductie van de
exportrestrieties door de kapitaalvlueht bespoedigd wordt", In de empirische anaIy-

53. Hoewel niet direct waarneembaar, zou de risicopremie kunnen worden afgeleid uit het rente-
ecart als ex-ante het effect van de bestaande kapitaalrestricties op het rente-ecart berekend zou
kunnen worden. In de praktijk is dit laatste niet eenduidig realiseerbaar. In de prijsbenadering wordt
het effect van de restricties juist achteraf bepaald op basis van het ecart, Het ecart omvat in de
Academische visie aid us twee onbekenden.

54. Cody (1989, p. 1752) laat de monetaire autoriteiten de introductie van controles zelfs aankon-
digen: "The home government has stated that it will impose exchange controls when its stock of
reserves falls below an announced level. "

55. De rationale van de 'speculatieve' aanval in Cody's model is mij aileen duidelijk wanneer de
marktparticipanten een heel andere visie hebben ten aanzien van de wisselkoers dan de autoriteiten
en wanneer de marktparticipanten weten dat de kapitaalrestricties niet effectief zullen zijn. Overeen-
komstig de 'speculative attack'-literatuur, waar ik in §4.6 nog op terugkom, onderscheidt hij twee
wisselkoersen. De originele wisselkoers die de autoriteiten trachten te stabiliseren en de schaduw-
koers, die de beleggers in gedachten hebben als er kapitaalrestricties gelden. Nu is een speculatieve
aanval pas rationeel als de schaduwkoers van de franc fors hoger ligt dan de oorspronkelijke wissel-
koers, direct na de regimewisseling, i.e. direct na de invoering van de controles. In dat geval
realiseren de speculanten immers op korte termijn een koerswinst die het rendementsverlagende
effect van de indirecte kapitaalexportrestrictie overtreft. Het blijft in Cody's model echter onduide-
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se past Cody het model toe op de dollarkoers van de Franse franc". De empirische
resultaten zijn bemoedigend voor de Acadernici. Het model en de scbattingsresultaten
stellen bem in staat om een ratio af te leiden tussen de premie voor bet politieke
risico en de prernie voor bet wisselkoersrisico. In het algemeen weegt bet valutarisi-
co zwaarder dan het politieke risico, maar tijdelijk, in bet geval van Frankrijk van
mei 1981 tot begin 1982, kan het politieke risico een relatief grote rol spelen".

In een 'case' -studie voor Belgie analyseren Reding & Viaene (1993) bet effect van
kapitaalrestricties in een dubbel wisselmarktstelsel. In dit systeem is de officiele
markt in principe bestemd voor de handel in vreemde valuta uit hoofde van lopende
rekeningtransacties. De vraag naar vreemde valuta die voortvloeit uit het kapitaalver-
keer wordt door de zg. vrije markt gedirigeerd. Reding & Viaene modelleren vraag
en aanbod op de officiele markt; behalve de importeurs en de exporteurs van goe-
deren en diensten zijn ook de monetaire autoriteiten een marktpartij. Zij interve-
nieren hier namelijk om de officiele koers van de Belgische franc te stabiliseren.
Daarnaast ondersteunen de autoriteiten de wisselkoers door middel van kapitaal-
controles. Ze beperken de mogelijkbeden van importeurs en exporteurs om te specu-
leren op twee manieren. Een indirecte restrictie verhoogt de kosten van handelaren,
die anticiperend op een verandering in de wisselkoers, afwijken van de standaard-
voorwaarden, in het bijzonder de normale betalingstermijnen in bet intemationale
handelsverkeer". Een directe restrictie limiteert bovendien de positie die de hande-
laren mogen innemen op de valutatermijnmarkt tot de omvang van hun onderliggen-
de handelstransacties. In de empiriscbe analyse gaan Reding & Viaene na of het
dubbele wisselmarktstelsel in combinatie met de restricties op de internationale ban-
delsbetalingen in staat is geweest om de Belgiscbe economie in de periode van 1975

lijk waarom de (hogere) schaduwkoers gerealiseerd zal worden. Of anders gezegd: waarom de
autoriteiten niet in staat zouden zijn om de originele wisselkoers van de franc te handhaven met
behulp van de restricties.

56. Deze empirische implementatie van het model roept vragen op. Bij de specificatie van de
interventiefunctie in het model schrijft Cody (1989, p. 1755) nog: "foreign exchange
intervention ... attempts to slow the currency's depreciation and to stabilize the exchange rate around
an established target. ", maar bij de empirische implementatie stelt hij (p. 1759-1760): "Since this
model attempts to describe the evolution of a freely floating exchange rate under the presence of
political risk, we examine the french franc/U. S dollar exchange rate.". Als het model inderdaad
betrekking heeft op een vrij zwevende wisselkoers, dan is Diet goed duidelijk waarom de Franse
autoriteiten tegen een dergelijke prijs intervenieren. Een toepassing op de DMIFF-koers zou naar
roijn mening meer voor de hand Iiggen.

57. Cody (1989, p. 1766) concludeert: "On average, exchange rate risk dominated political risk in
the dollar/franc market during 1976-1984. Political risk, associated with the imposition of exchange
controls in 1981, exhibited itself as a transitory, but nonetheless significant phenomenon."

58. Bij een verwachte devaluatie van de franc is het voor hen imrners lucratief om een vordering
in vreemde valuta's langer open te laren staan (zg. 'lags') of juist een schuld in vreemde valuta
vervroegd af te betalen (zg. 'leads'). Door dit betalingsgedrag van de handelaren in goederen en
diensten daalt de vraag naar Belgische francs in de officiele markt kunstmatig en neemt in feite de
speculatie tegen de franc toe. Deze vorm van speculatie via de officiele markt ondermijnt de goede
werking van het dubbele valutamarktstelsel, dat er juist op gericht is om de speculatieve kapitaalbe-
wegingen door de vrije markt te dirigeren, alwaar de speculatie kan neerslaan in een aanpassing van
de vrije wisseikoers (ook weI aangeduid als de financiele franc).
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tot en met 1985 te isoleren". In een herleide vormvergelijking onderzoeken zij on-
der andere de relatie tussen de afwijkingen van gedelcte rentepariteit en de wissel-
koersverwachtingen. De wisselkoersverwachting benaderen zij empirisch als het
kansgewogen gemiddelde van twee regimes; in bet eerste regime keert de feitelijke
wisselkoers terug naar de officiele spilkoers en in bet tweede regime vindt een her-
schikking plaats. De kans op een herschikking van de spilkoers is een functie van het
aantal dagen in de betreffende maand dat de valuta zicb in de buurt van de officiele
interventielimieten bevindt. Uit de empirische resultaten blijlct een sterk significant
positief verband tussen de aldus geconstrueerde wisselkoersverwachtingen en de
afwijking van de gedekte rentepariteit. Dit suggereert dat de kapitaalrestricties in
tijden van valutaire spanningen toch effectief zijn: scherpe wisselkoersverwachtingen
gaan samen met een groter rente-ecart,

4.3.3 De politieke economie van kapitaalrestricties

De laatste categorie in bet empirische onderzoek naar financiele integratie valt enig-
zins buiten de boofdstroming in de prijsbenadering. In de politiek-economische
benadering van kapitaalcontroles gaat het namelijk niet in de eerste plaats om het
meten van de effectiviteit van controles, noch om de verklaring van internationale
rente-ecarts, Daarentegen staat bier de vraag centraal waarom de autoriteiten van
bepaalde landen internationale kapitaalstromen zouden willen controleren. Deze
positieve invalshoek houdt zich dus bezig met de beleidsoverwegingen acbter de
toepassing van kapitaalrestricties.

Zoals in paragraaf 4.2.3 werd uiteengezet beschouwt de kernhypotbese restricties
op het kortlopende kapitaalverkeer primair als een instrument van bet monetaire
beleid: effectieve restricties geven de autoriteiten enige beleidsautonomie om een
interne doelstelling na te streven, die bij een hoge mate van kapitaalmobiliteit, niet
consistent zou zijn met een stabiele wisselkoers. Zo vraagt de stabilisatie van de
wisselkoers bij een relatief ruim binnenlands monetair beleid om kapitaalrestricties
aan de exportzijde en een relatief krap monetair beleid om kapitaalrestricties aan de
importzijde. Het empirische onderzoek in de volgende paragrafen stelt de relatie
tussen de effectiviteit van de kapitaalcontroles en de stabiliteit van de wisselkoers
centraal. De achterliggende, interne doelstelling wordt niet expliciet ingevuld; hier-
door biedt mijn interpretatie ruimte aan zeer uiteenlopende argumenten voor het
behoud van beleidsautonomie door de regulering van het (korte) kapitaalverkeer.
Toch lijkt het hier de goede plaats om in te gaan op twee onderzoeken die juist de
interne doelstelling wel nader specificeren. Hierbij zal in het bijzonder nagegaan
worden of de empirische resultaten van deze analyses passen in mijn visie op restric-
ties als een monetair politiek instrument.

Epstein & Schor (1992) zien kapitaalrestricties in de eerste plaats als een instru-

59. Reding & Viaene (1993) meten de segmentatiegraad overigens aan de hand van ongedelae
rentepariteitsafwijkingen. Ik beperk me hier tot hun empirische resultaten voor de afwijkingen van
gedekte rentepariteit.
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ment om de economische groei stimuleren, omdat zij in het binnenland een expansie-
ver macro-economisch beleid mogelijk maken'". Een ruimer monetair beleid leidt
ceteris paribus, via een daling van de reele rente, alleen tot een stijging van de inves-
teringen wanneer er restricties zijn ten aanzien van kapitaalexporten. Een budgettaire
impuls leidt wei tot een hogere reele rente, maar door gelijktijdig de kapitaalimpor-
ten te reguleren, blijft een appreciatie van de nationale valuta uit, zodat het expansie-
ve effect van de budgetimpuls niet verloren gaat door een daling van de export. In de
positieve analyse van Epstein & Schor (1992) gaat het erom wie voordeel heeft van
het expansieve beleid. Zolang de produktiecapaciteit niet volledig bezet is, zijn zowel
arbeiders als producenten gebaat bij een expansief beleid en dus bij controles; aIleen
de beleggers, ondergebracht in de financiele sector, zijn tegen, want zij worden
geconfronteerd met een lagere reele rente. Ais de werkloosheid terugloopt, verandert
de houding van de producenten; de arbeiders krijgen een sterke onderhandelingsposi-
tie waardoor zij een steeds groter deel van het winstinkomen naar zich toe weten te
trekken. In die situatie zijn aIleen de arbeiders nog voorstanders van restricties.

In de regressie-analyse verklaren Epstein & Schor de regulering van het kapitaal-
verkeer (eel) op basis van drie factoren. In de eerste plaats wordt de politieke
macht van arbeiders benaderd door het percentage van de bevolking dat op linkse
politieke partijen stemt (LPP). Als tweede regressor nemen zij een index voor de
onafhankelijkheid van de centrale bank (OeB) als indicator voor de macht van de
financiele sector". Tenslotte representeert het financieringstekort (BUDG) de mate
waarin de overheid een expansief beleid voert. De regressievergelijking ziet er voor
een 'cross'-sectie van OESO-Ianden als volgt uit:

(4)

De te verklaren variabele is niet zoals gebruikelijk in de prijsbenadering het (gedek-
te) rente-ecart, maar een indicator voor de regulering van het kapitaalverkeer (eel).
Epstein & Schor ontlenen de indicator aan rapporten van het IMP waarin verslag
wordt gedaan van de regels voor internationale betalingen (inclusief kapitaaltransfers)
die in de IMP-lidstaten gelden. In deze jaarverslagen staat een overzichtstabel waarin
het IMF onder meer markeert of een lidstaat kapitaalstromen reguleert en of het land
gescheiden valutacircuits kent voor lopende rekeningtransacties en voor kapitaaltrans-
fers. Hoewel deze IMF-indicator zeer objectief en betrouwbaar lijkt, heeft deze een
aantal serieuze beperkingen. In de eerste plaats biedt de indicator geen inzicht in de
orientatie van het controlestelsel; hij geeft niet aan of de restricties tegen kapitaal-
importen dan weI tegen kapitaalexporten zijn gericht. In de tweede plaats heeft het

60. ".. the mainstream Keynesian argument for capital controls rests on the argument that, either
under fixed or flexible exchange rates, capital mobility will undermine the ability of countries to
pursue expansionary policy faster than the financial markets. driven by greed. fear. and irrationa-
lity. will allow. "- Zie Epstein & Schor (1992, p. 147-148).

61. Epstein & Schor (1992, p. 154): "..powerful and independent financial sectors tend to be
represented by independent central banks ... the more independent the central bank the less will be
the propensity to control .. ".
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IMP alleen directe kapitaalcontroles in de indicator verwerkt; indirecte restricties,
die sonunige landen op vrij grote schaal hebben toegepast, verbieden immers formeel
de kapitaaltransfers niet. In werkelijkheid kunnen zij evenwel een grote belemmering
vormen voor het kapitaalverkeer door de (SOInS prohibitief) hoge kosten die zij ver-
binden aan de transfers'", In de derde plaats geeft de IMF-index geen informatie
over de intensiteit waarmee de bestaande deviezenvoorschriften worden toegepast.
Zo is het heel goed denkbaar dat de autoriteiten in de praktijk een liberale houding
aannemen tegenover kapitaalstromen, maar dat ze de regelgeving formeel nog niet
willen afschaffen om in noodsituaties op dit instrumentarium een beroep te kunnen
doen. Ook andersom kunnen de autoriteiten, binnen de bestaande regelgeving, over-
gaan tot een strakkere controle van het kapitaalverkeer. De IMF-indicator kan dus de
restrictiviteit van de controlestelsels in de lidstaten gelijktijdig over- en onderschat-
ten". Epstein & Schor komen aan de bezwaren tegemoet door meerdere regressies
uit te voeren; met de IMF-index zelf en met een aangepaste versie van de index,
waarin wei rekening gehouden wordt met de orienta tie van het stelsel 00 met de
aanwezigheid van indirecte restricties.

Uit het empirische onderzoek VOQf de groep van 16 geindustrialiseerde landen over
de periode van 1968 tot en met 1987 blijkt geen significant verband tussen het ge-
bruik cYan kapitaalcontroles en het budgettaire tekort. Daarentegen blijken landen
waarin een groter deel van de bevolking stemt op linkse politieke partijen, het kapi-
taalverkeer significant meer te reguleren. Tenslotte neemt de regulering van het
kapitaalverkeer af, naarmate de centrale bank van een land onafhankelijker is. Zoals
gezegd is de onafhankelijkheid van de centrale bank een indicator voor de macht van
de financiele sector, die in het model geen belang heeft bij controles. Deze interpre-
tatie ligt mijns inziens minder voor de hand dan een altematief, dat niet alleen in het
model van Epstein & Schor past, maar dat ook consistent is met mijn hypothese
omtrent de toepassing van restricties; de onafhankelijkheid van de centrale bank is
een hulpmiddel in het streven van de monetaire autoriteiten naar lange termijndoel-
stellingen als prijs- en wisselkoersstabiliteit. Een hoge graad van onafhankelijkheid
maakt de centrale bank minder gevoelig voor politieke druk om een inflatoir mone-
tair beleid te voeren of om de wisselkoers met enige regelmaat te devalueren ten-
einde de binnenlandse economie te stimuleren. Op termijn zal een behoudend en
voorspelbaar beleid van de monetaire autoriteiten vertrouwen wekken in de financiele
markten, waardoor de behoefte aan restricties als instrument om valutaspeculatie
tegen te gaan vermindert.

Alesina, Grilli & Milesi-Ferretti (1993) presenteren niet een afgerond model, als wel

62. Hierdoor geeft de IMF-indicator bijvoorbeeld aan dat het kapitaalverkeer in de eindfase van
het Bretton Woodsstelsel in de Verenigde Staten en in Duitsland volledig vrij was, terwijl in de
Verenigde Staten de 'interest equalisation tax' werd toegepast op kapitaalexporten en in Duitsland
allerlei indirecte restricties tegen kapitaalimporten werden ingesteld (o.a. discriminerende reserve-
verplichtingen en renteplafonds op deposito's van niet-ingezetenen en de Bardepotplicht voor ingeze-
tenen die in het buitenland krediet wilden opnemen).

63. Daarom zal ik bij de empirische analyse in §4.4 -§4.6 geen gebruik maken van de IMF-indica-
tor.
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een hele verzameling hypotheses omtrent de politiek-bestuurlijke achtergronden van
kapitaalrestricties. De belangrijkste motieven voor de kapitaalcontroles grijpen aan
bij de belastingpolitiek van de overheid. In hun visie zijn de controles een belangrijk
instrument voor de (her-) verdeling van de collectieve lastendruk en voor de finan-
ciering van de overheidsschuId.

Zij beschouwen kapitaalexportrestricties in de eerste plaats als een vorm van belas-
tingheffmg op de anderszins moeilijk belastbare opbrengsten uit het buitenlandse
financiele actief van ingezetenen. Met name links georienteerde regeringen zouden
een voorkeur hebben voor restricties om de kapitaalvlucht en de ontduiking van
vermogensbelasting te voorkomen". In de tweede plaats stellen kapitaalcontroles de
budgettaire autoriteiten in de gelegenheid om hun belastingbasis uit te breiden en hun
schuldenlast te verlichten door de creatie van inflatie". Hoe de inflatiebelasting
politiek ligt, hangt af van de vermogensherverdelingseffecten van de hogere inflatie.
Dit is onder andere atbankelijk van de wijze waarop nominale waarden (geld, obliga-
ties, pensioenrechten e.d.) over de verschillende sociaal-maatschappelijke groepen
zijn verdeeld. De inflatiebelasting is overigens Diet altijd een reele keuze van de
regering; het kan ook een gevolg zijn van de politieke onmacht om beslissingen te
nemen over andere belastingvormen. Niet zozeer de kIeur, als wel de stabiliteit en de
daadkracht van de regering speelt bier een rol'". Tenslotte kan de inflatiebelasting
een aantrekkeIijke manier van beIastingheffmg zijn; dit geldt met name voor econo-
mieen waarin de vraag naar basis geld hoog is doordat relatief veeI transacties contant
plaatsvinden. Het gaat bier om economieen met een omvangrijk zwart circuit, waar-
door de basis voor de gebruikelijke inkomsten- en vermogensbelastingen is uitge-
hold".

De verzameling hypotheses van Ales ina , Grilli & Milesi-Ferretti zijn mijns inziens
aIleen verenigbaar met restricties aan de kapitaalexportzijde, terwijl hun steekproef
ook landen omvat die in het verleden, en in sommige perioden zelfs op grote schaal,
controles aan de kapitaalimportzijde hebben toegepast. Afgezien daarvan, kan de

64. Zie ook de discussie in paragraaf 3.2.l.
65. De inflatie reduceert met aileen de staatsschuld in reele termen. De inflatie is immers een

uitvloeisel van geldcreatie door de overheid en die geldcreatie op zichzelf genereert inkomsten ook
wei aangeduid als 'seignorage'. Letterlijk is dit het verschil tussen de nominale (of: fiduciaire)
waarde van geld en de produktiekosten van geld (de munten en de biljetten), dat toekomt aan degene
die het geld uitgeeft, i.c. de overheid. Zie bijv. Black (1989, p. 314). Gros (1993, p. 594) benadert
de overheidsinkomsten uit seignorage als voigt: "A better measure of seignorage revenues is obtai-
ned by calculating the interest service the government does not have to pay because it can issue
currency and force commercial banks to hold required reserves with the central bank. "

66. Zie Alesina, Grilli & Milesi-Ferretti (1993, p. 11):"Differently from the argument (before).
here inflation is not the deliberate choice of a right- or left-wing government intending to impose the
burden of taxation on holders of nominal assets. Instead. it is viewed as the only optionfor a weak
government which does not have sufficient authority to introduce a fiscal reform in one direction
(capital levy) or the other (income tax)."
67. Alesina e.a. (1993, p. 13): ".. the inflation tax is more attractive in presence of a large tax

base .. .in economies where a large amount of transactions take place with the use of cash. and
where banks have large amounts of reserves. Economies of this type are usually characterized by
large black economies and underdeveloped financial markets. "
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hypothese van een inflatiebelasting beschouwd worden als een specifiek geval van de
ruimere interpretatie waarin kapitaalcontroles een instrument zijn van het monetaire
beleid. Inflatie blijft uiteindelijk een monetair verschijnsel; de controles zijn dan
voornamelijk een middel om te voorkomen dat het accomoderende moneta ire beleid
door de kapitaalexporten wordt gefrustreerd. Alesina e.a. (1993, p. 12) erkennen in
zekere mate dat de inflatiebelastinghypothese afuankelijk is van het monetaire beleid,
want zij stellen: "The inflation tax, however, may not be a choice variable for the
government if monetary policy conduct is delegated to an independent CentraLBank,
with preferences that do not exactly coincide with those of the government. ".

Op basis van de geschetste relaties tussen kapitaalrestricties, inflatie en de over-
heidsfinancien introduceren Alesina c.s. enkele interessante politicologische variabe-
len in hun empirische analyse ter verklaring van het gebruik van kapitaalcontroles
door een groep van 20 OESO-Ianden in de periode van 1950 tot 1989. Daarnaast
voegen zij ook indicatoren voor het wisselkoersregime en voor de structuur van de
economie toe. De waarnemingen voor de te verklaren variabele, i.e. de regulering
van het kapitaalverkeer, zijn opnieuw gebaseerd op (een aangepaste versie van) de
IMF-indicatofs.

De empirische resultaten leveren enkele boeiende conclusies op. Om te begionen
blijkt de politieke kleur van de regeriog geen significante invloed te hebben op de
toepassing van kapitaalrestricties in de onderzochte landen'". In de tweede plaats is
er, in tegenstelling tot de inflatiebelastinghypothese van Alesina c.s., een significant
positief verband tussen de continuiteit en de daadkracht van de regering in de betref-
fende landen enerzijds en de gebruikmakiog van kapitaalcontroles anderzijds 70.

Meer in lijn met de kerohypothese van dit hoofdstuk blijkt, in de derde plaats, dat
het wisselkoersregime een belangrijke determinant is. Landen die participeren in een
wisselkoersmechanisme passen op grotere schaal restricties toe dan landen die hun
wisselkoers vrij laten zweven. Daarnaast doen landen met een onafuankelijke centra-
le bank een significant geringer beroep op kapitaalrestricties dan landen met een

68. Alesina e.a. (1993, p. 8) corrigeren de IMF-index op een originele wijze voor de intensiteit
waarmee de controles worden toegepast door de aanwezigheid van restricties op lopende rekening-
transacties mee te nemen. De effectiviteit van kapitaalrestricties wordt irnmers ondermijnd als
'leads' en 'lags' in de internationale handelsbetalingen nog een mogelijkheid bieden voor (niet-
officiele) kapitaalstromen. De autoriteiten leggen daarom wei beperkingen op aan veranderingen in
de terrnijnen voor handelsbetalingen, maar doen dit veelal pas in laatste instantie, dus als de inten-
stieit van de restricties op de gewone vonnen van kapitaalverkeer al hoog is.

69. Deze conclusie verschilt van de resultaten van Epstein & Schor (1992), die in hun analyse
overigens niet de politieke kleur van de regering zelf gebruiken zoals Alesina e.a., maar het gedeel-
te van de bevolking dat op linkse politieke partijen stemt. Een conclusie van Alesina e.a. (1993, p.
15-16) die weer wei goed past in de visie van Epstein & Schor is dat kapitaalcontroles een signifi-
cant negatief effect hebben op de binnenlandse reele rente en tegelijkertijd een significant positief
effect hebben op de economische groei.

70. De stabiliteit, of zo men wil, de daadkracht van de regeringen wordt empirisch benaderd aan
de hand van drie variabelen: (1) het aantal jaren dat de regeringsleider al aan de macht is, (2) het
aantal jaren sinds de laatste significante regeringswisseling heeft plaatsgevonden, en (3) een variabe-
Ie die. weergeeft of de regering berust op de absolute meerderheid, op een coalitie van partijen of op
een minderheid in bet parlement. Zie Alesina e.a. (1993, p. 11 en p. 17).
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afhankelijke centrale bank", Tenslotte blijkt de structuur van de economie een sig-
nificante verklaring te bieden voor de toepassing van restricties. Als indicator hier-
voor nemen zij de verhouding tussen de toegevoegde waarde van de landbouwsector
en de dienstensector. Een hoge ratio zou duiden op een relatief lage ontwikkeling
van de financiele markten, een relatief grote behoefte aan basisgeld en een omvang-
rijk zwart circuit. In een dergelijke economie is een inflatiebelasting een aantrekke-
Iijk fmancieringsinstrument voor de overheid. Het significante positieve verband
tussen de ratio en het gebruik van restricties past ook, zonder de inflatiebelasting-
hypothese, in de liberaliseringsgeschiedenis van de OESO-Ianden; naarmate de ratio
daalt en de financiele dienstensector beter ontwikkeld raakt vermindert de effectiviteit
van de restricties. De moneta ire autoriteiten zullen dan eerder bereid zijn tot de
afschaffing van dit verouderde instrumentarium.

De empirische resultaten van Alesina e.a. lijken aldus consistent te zijn met de
hypothese, dat kapitaairestricties een instrument zijn voor monetaire autoriteiten die
een wisselkoersdoelstelling trachten te combineren met enige interne beleidsautono-
mie. Het is daarbij ook in mijn interpretatie heel goed denkbaar dat die autonomie,
eventueel onder politieke druk, aangewend wordt voor de realisatie van doelstellin-
gen op niet-monetaire terreinen, zoals de financiering van een expansief budgettair
beleid dat wordt ingezet vanwege een hoge werkloosheid". Voorzover deze doel-
stelling op gespannen voet staat met de stabilisatie van de wisselkoers en voorzover
de restricties op langere termijn aan effectiviteit verliezen, zullen kapitaalstromen na
verloop van tijd de monetaire autoriteiten evenwel voor problemen stellen op de
valutamarkten.

71. De onafhankelijkheid van de centrale banken wordt uitgedrukt in twee maatstaven; de ene
kwantificeert de politieke of de formele onafhankelijkheid, i.c. de statuten (inclusief de benoemings-
procedures van directieleden van de instelling) van de centrale bank, en de andere meet de economi-
sche onafhankelijkheid van de centrale bank. Hier gaat het erom in welke mate de centrale bank het
overheidstekort fmanciert door middel van geldcreatie en/of door de manipulatie van rentevoeten.
Zie Grilli, Masciandaro & Tabellini (1991).

72. In deze zin kan ik me wei vinden in de suggestie van Alesina c.s. (1993, p. 16): "Capital
controls are more likely to be imposed by strong governments which have a relatively 'free' hand
over monetary policy, because the Central Bank is not very independent. By imposing capital con-
trols, these governments raise more seignorage revenue and keep interest rates artificially low. (..)
This suggests that an institutional reform which makes the Central Bank more independent makes it
more difficult for the government to finance its budget. The tightening of the fiscal constraint may
force the government to adjust towards a more sound fiscal policy.". De sterke nadruk op restricties
als een fmancieringsinstrument voor het overheidstekort, lijkt me minder relevant voor de Westerse
landen (in mijn steekproef), waarin het financiele systeem redelijk ontwikkeld is. Gros (1993, p.
595) concludeert bijvoorbeeld dat het verlies aan 'seignorage'-inkomsten als gevolg van de Maas-
trichtse criteria voor de inflatieconvergentie en voor de overheidsfinancien aileen in Griekenland,
Portugal en Spanje substantieel zal zijn. Giovannini & De Melo (1993) taten zien dat de combinatie
van kapitaalrestricties, binnenlandse rentevoorschriften en een hoge inflatie, wei een grote rol kan
spelen als een financieringsbron voor de overheid in ontwikkelingslanden.
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4.4 Een onderzoek naar de effectiviteit van kapitaalrestricties

Met de bevindingen uit de empirische Iiteratuur in gedachten komt in deze paragraaf
het eigen kwantitatieve onderzoek naar de regulering van het korte kapitaalverkeer
weer aan de orde. In aanvulling op de regionale dispersiemaatstaven uit paragraaf
4.2 worden op deze plaats de ervaringen van de individuele landen uit de Fix- en de
FlexWorld geanalyseerd. Hiertoe worden eerst de uiteenlopende liberalisatiepaden
van de landen in kaart gebracht. De schematisering van de stappen, die elk land op
zijn pad heeft gezet, levert een indicator voor de regulering (respectievelijk de libera-
lisatie) van het kapitaalverkeer op. De regress ie-analyse relateert deze indicator ver-
volgens aan de ontwikkeling van het (gedekte) rente-ecart. Conform de prijsbenade-
ring zijn de restrictieve maatregelen - in technische of enge zin - effectief wanneer
zij een systematisch ecart tussen de interne en de externe rente veroorzaken. De
empirische analyse leidt aldus tot een periodieke classificatie. In het eerste tijdvak is
de regulering effectief en in de tweede periode zijn de kapitaalstromen de facto
geliberaliseerd. De periodisering biedt een goed aanknopingspunt voor verder onder-
zoek. In deze paragraaf komt nog aan de orde of de aanpassingssnellieid van het
kapitaalverkeer van de ene op de andere periode significant is gestegen. In de para-
graaf 4.5 en 4.6 keert de periodisering terug om te beoordelen of de kapitaalrestric-
ties ook in economische of ruime zin effectief zijn doordat ze bijgedragen aan de
realisatie van de beleidsdoelstelling, te weten stabiele wisselkoersverhoudingen.

De prijsbenadering en de institutionele benadering
In hoofdstuk 2 is het indirecte karakter van het onderzoek in de prijsbenadering
benadrukt: het leidt de effectiviteit van kapitaalcontroles af uit gerealiseerde (gedek-
te) rente-ecarts. Hierdoor kan een interpretatie van empirische resultaten mijns in-
ziens niet goed buiten een inventarisatie van de geldende kapitaalrestricties. In deze
paragraaf wordt regressie-analyse toegepast om de effectiviteit van kapitaalrestricties
nader te parameteriseren voor enkele OESO-Ianden. Deze methode kan niet volstaan
met een globale beschrijving van de controlestelsels. De regressie-analyse wordt
namelijk pas operationeel als er een maatstaf beschikbaar is die de aanwezigheid van
restricties kwantificeert. In het voorafgaande is al gewezen op de IMF-indicator. Dit
is in feite een wisselvariabele met de waarde 1 als er kapitaalrestricties van kracht
zijn en de waarde nul als het kapitaalverkeer vrij is. De IMF-index heeft een aantal
beperkingen; zo geeft hij niet aan of de maatregelen gericht zijn tegen kapitaalimpor-
ten of tegen kapitaalexporten. Bovendien bevat de IMF-index geen informatie over
indirecte restricties noch over de intensiteit waarmee de restricties door de monetaire
autoriteiten worden toegepast. Daarom wordt hier een eigen indicator voor de regule-
ring van (korte) kapitaalstromen geintroduceerd, die zo goed mogelijk tegemoet komt
aan de genoemde bezwaren door a priori de maatregelen op enkele kenmerken te
inventariseren.

De reguleringsindicator
De indicator of beter het liberalisatieschema van elk land is gebaseerd op de his tori-
sche-institutionele analyse van het liberaliseringsproces in het OESO-gebied uit hoof-



199

dstuk 3. De officiele maatregelen van de betreffende landen tegen kapitaalstromen
zijn immers het enige objectieve uitgangspunt voor de maatsraf", Door een nadere
bestudering van de kapitaalrestricties zelf kan een drietal elementen in de indicator
worden verwerkt. Het eerste element is defasering van de regulering (of: de liberali-
sering) van het kapitaalverkeer: in welke periode zijn er officiele restricties van
kracht en in welke peri ode niet? In de tweede plaats voigt de orientatie van het
controlestelsel. Uit de vormgeving van de controlestelsels kan namelijk worden
afgeleid of de maatregelen overwegend gericht zijn tegen kapitaalexporten, tegen
kapitaalimporten of tegen een combinatie van beide. In de derde plaats kan de insti-
tutionele benadering een beeld geven van de intensiteit waarmee de controles in een
bepaald tijdvak worden toegepast, door te inventariseren of de autoriteiten de contro-
le op het kapitaalverkeer verscherpen met additionele maatregelen Of, dat de autori-
teiten begonnen zijn aan een geleidelijke afschaffmg van de geldende restricties. De
intensiteit is een belangrijke factor omdat verwacht mag worden dat de effectiviteit
van de maatregelen hoger zal zijn naarmate de autoriteiten meer moeite doen om de
stromen te reguleren. In de meeste landen is de liberalisatie van het kapitaalverkeer
in het recente verleden bovendien geen rechtlijnig proces. Er lijkt integendeel sprake
te zijn van een gefaseerde ontwikkeling gekenmerkt door vertragingen en versnellin-
gen".

In figuur 3 wordt de liberalisatie van de kapitaalcontroles door de elf onderzochte
landen gedurende de laatste twee decennia grafisch weergegeven. De figuur markeert
de drie genoemde elementen zoals uit de tijdas en de legenda moge blijken. Onder de
tijdassen zijn de data vermeld waarop het controlestelsel van elk land fundamenteel
veranderd is. Elke datum kan beschouwd worden als een keerpunt waarop de mone-
taire autoriteiten van het land door specifieke maatregelen duidelijk blijk geven hun
controlestelsel te wijzigen. De keuze van de omslagpunten wordt verantwoord in
Bijlage 2 van dit hoofdstuk. De laatstgenoemde datum heeft steeds betrekking op de
formele intrekking van aile resterende beperkingen ten aanzien van het (korte) kapi-
taalverkeer door het betreffende land. De defmitieve afschaffing van de restricties
voigt veelal na een periode waarin de maatregelen al minder intensief worden toege-
past. In de overgangsperiode naar een volledig vrij kapitaalverkeer nemen de mone-
taire autoriteiten al een liberale houding aan tegenover het kapitaalverkeer, maar ze
schaffen het instrumentarium nog Diet helemaal af.

Uit figuur 3 blijkt dat sommige landen hun controlestelsel sinds het einde van het
Bretton Woodsstelsel, verschillende keren hebben bijgesteld. De stelselherziening kan
een intensivering of juist een versoepeling van de regulering inhouden. Hierbij moet

73. De bespreking van de liberaliseringsgeschiedenis en de daarop gebaseerde indicator luidt
gemakshalve in termen van kapitaalrestricties tegen kapitaalimporten Of tegen kapitaalexporten; in
werkelijkheid is het echter heel goed denkbaar (en ook daadwerkelijk voorgekomen) dat de autoritei-
ten van een land deze 'tegen'-maatregelen combineren met maatregelen om kapitaalexporten respec-
tievelijk kapitaaIirnporten (door somrnige marktpartijen) te stimuleren.

74. Om deze reden is in het vervolg niet gekozen voor een regressie van de (gedekte) rente-ecarts
op een constante en een trendterm, zoals bijvoorbeeld Frankel (1990) doet voor een grote groep
landen en zoals Christodoulakis & Karamouzis (1993) doen - met enige econometriscbe verfijning -
voor Griekenland.
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worden opgemerkt dat het onderscheid tussen intensief en minder intensief, zoals
aangeduid met de dichtheid van de arcering in figuur 3, een relatief en niet een
absoluut karakter draagt. Een dichtere arcering in de tijdbalk van een land

Australia .... i'__
De Regulering van het Intemationale Kapitaalverkeer

r-----------------~
Legenda: Kapitaalrestricties aan:

Intensier Minder
Intensief•.,

Verenigde Staten
Export-en ~

DU~land~~~~~~~~=====t_I:m~~~l~~~~!~~~F 12.77 6.78 3.81

Belgie m~imime.~~~~:==

Canada

Japan

Groot-Brittannie ••• gJ

Exportzijde

"""' -1 Importzijde

Denemarken
2.79

Frankrijk

Italie ••••••

Nederland.~~~~~

1973 1994

Figuur 3: De reguleringsindicator en de liberalisatie van het kapitaalverkeer

geeft alleen aan dat de kapitaalstromen in die subperiode strenger gecontroleerd
worden dan in de subperioden daarvoor en daarna". Behalve wisselingen in de
intensiteit, vindt in sommige landen ook een herorientatie van het controlestelsel
plaats; de restricties worden bijvoorbeeld in Australie, Japan en Frankrijk soms
verlegd van kapitaalimporten naar kapitaalexporten of vice versa. Tenslotte zijn er
landen zoals Australie, Belgie en Denemarken, die gelijktijdig officiele beperkingen
handhaven tegen kapitaalimporten en tegen kapitaalexporten. Binnen dergelijke con-
trolestelsels kunnen de autoriteiten het accent van de controles verschuiven van de
kapitaalimportzijde naar -exportzijde en andersom. Voorzover zo'n accentverschui-

75. De wisselingen in de intensiteit moeten dus vooral intertemporeel en per land gelezen worden.
Ben vergelijking tussen de landen vergt enige voorziehtigheid; eenzelfde diehtheid in de areering
van de tijdbalken van versehillende landen duidt niet perse op eenzelfde restrietiviteit ten aanzien
van kapitaalstromen.
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ving niet blijkt uit een stelselwijziging of uit nieuwe regelgeving, kan de institutione-
Ie benadering a priori geen aanwijzing geven aan welke zijde de maatregelen bindend
zullen zijn.

De parameterisering
De inventarisatie van liberalisatiepatronen in figuur 3 maakt uiteenlopende kwantifi-
ceringen van de regulering mogelijk. Zo zouden de zes regimes uit de legend
geindexeerd kunnen worden door aan hen specifieke getalswaarden toe te kennen".
Hier is gekozen voor een flexibeler alternatief; in de regressievergelijking van elk
land wordt een aparte wisselvariabele opgenomen per subperiode waarin het kapitaal-
verkeer gereguleerd wordt. De wissel heeft een waarde 1 in het betreffende tijdvak
en een waarde nul in alle andere subperioden. Het aantal controlewissels (k) in de
regressievergelijking is precies gelijk aan het aantal tijdvakken dat in figuur 3 gear-
ceerd is, tenzij de steekproefperiode van het land korter is en pas na maart 1973
begint; in dat geval kan het aantal wisselvariabelen kleiner zijn". De regressiever-
gelijking voor het ecart tussen de interne rente (ijl)en de externe rente (EijJ van land
j op tijdstip t bevat behalve de wissels voor de subperioden met kapitaalcontroles
(KCjJ, een constante (a) en de gebruikelijke storingsterm (ejJ.

(5)

Geheel in de stijl van de prijsbenadering bepalen de rentedata in de regress ie-analyse
nu zelf in welke subperioden de restricties effectief zijn. Voor een goed begrip wor-
den de restricties hier effectief (of ook wel: bindend) genoemd als zij de binnenland-
se financiele markt zodanig isoleren van de ontwikkelingen in de internationale
financiele markten, dat er een systematisch ecart tussen de interne en de externe
rente ontstaat in de betreffende subperiode. De effectiviteit komt aldus tot uitdruk-
king in een significante coefficient voor de wisselvariabele. Het overzicht in figuur 3
formuleert de (alternatieve) hypothese ten aanzien van het teken van de B-coefficien-
ten; als restricties aan kapitaalexportzijde bindend zijn, beletten ze uitgaande arbi-

76. Men denke aan een reeks getallen oplopend van -2 voor intensieve restricties aan exportzijde,
via nul voor geen controles tot +2 voor intensieve restricties aan importzijde. Deze methode is niet
gevolgd. Ten eerste is niet duidelijk welke waarde toegekend zou moeten worden aan de situatie
waarin een land forrneel zoweI kapitaalimport- als exportbelemmeringen toepast. Ten tweede legt de
indexering zelf onnodige beperkingen op. In de regress ie-analyse heeft een getalswaarde alleen
betekenis als de schaal waarover de index varieert een juiste afspiegeling biedt van de mate waarin
de autoriteiten kapitaalstromen belemrneren. De voorgestelde vijfpuntsschaal zal niet toereikend zijn
om de veIe nuances die in werkelijkheid te herkennen zijn in de toepassing van restricties recht te
doen. De vraag is dan waar de grens Iigt. Bij een schaal met tien of honderd punten? Kortorn, elke
aldus geconstrueerde index is kunstmatig en blijft discutabel.

77. Bijvoorbeeld in het geval van Australie zijn sinds het einde van het Bretton Woodsstelsel vijf
regimewisselingen te onderscheiden voor de regulering van het kapitaalverkeer in figuur 3. Aange-
zien er pas rentecijfers beschikbaar zijn vanaf maart 1977 kunnen in de empirische analyse aileen de
laatste drie tijdvakken met kapitaalrestricties nader onderzocht worden met behulp van drie wisselva-
riabelen. Om dezelfde reden worden voor Japan slechts vier (van de vijf) wissels meegenomen.
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tragestromen, waardoor de autoriteiten het binnenlandse renteniveau kunnen handha-
yen beneden het exteme renteniveau. In dat geval is er een negatief teken te ver-
wachten. Analoog zullen effectieve beperkingen aan importzijde tot uitdrukking
komen in een significant positieve waarde voor de J3-coefficientvan de periodewis-
sel. Als het controlestelsel van een land export- en importbeperkingen omvat is,
zoals al aangegeven, a priori geen uitspraak mogelijk over het teken van de coeffi-
cient. De constante (a) weerspiegelt tenslotte het gemiddelde rente-ecart in de libera-
le subperiode". Aangezien er dan officieel geen belemmeringen meer zijn voor
rente-arbitrage, zal de constante naar verwachting gelijk zijn aan nul.

De schattingsresultaten voor vergelijking (5) zijn in Tabel 2 opgenomen. Bijlage 1
van dit hoofdstuk bevat een uitgebreide toelichting op de rentereeksen alsmede de
uitkomsten van een toets op de stationariteit van de rente-ecarts, De schattingsresul-
taten uit Tabel 1 zijn verkregen op basis van de kleinste kwadratenmethode. Onder
elke geschatte coefficient staat tussen rechte haken de bijbehorende standaardfout.
Deze standaardfouten zijn gecorrigeerd met behulp van de zg. Newey & West
(1987)-procedure in verband met de frequent optredende autocorrelatie en heteroske-
dasticiteit in de storingstermen. Dankzij deze correctie blijft het mogelijk om na te
gaan of individuele wissels significant verschillen van nul op basis van de standaard
t-toets. In de tabel zijn voorts twee aanvullende statistieken vermeld, die een hypo-
these op een (lineaire) combinatie van de coefficienten toetsen. De eerste hypothese
veronderstelt dat de constante en de coefficienten van aIle controlewissels gelijk zijn
aan nul. Wanneer deze samengestelde hypothese niet verworpen kan worden, wijkt
het rente-ecart in geen van de controleperioden noch in de liberale periode significant
van nul af. De kapitaalcontroles zijn onder deze omstandigheden helemaal niet effec-
tief geweest: het land is over de gehele steekproef perfect geintegreerd. Een tweede
hypothese veronderstelt dat de coefficienten van de controlewissels aan elkaar gelijk
zijn. Deze lineaire restrictie legt minder beperkingen op omdat de coefficienten van
de controlewissels nu niet meer gelijk hoeven te zijn aan nul. Onder deze samenge-
stelde hypothese heeft de nadere onderverdeling in verschillende controleperioden
geen zin: de kapitaalbelemmeringen zijn in de ene controleperiode niet significant
effectiever dan in de andere controleperiode( -n), De resterende kolommen vermelden
een toetsstatistiek voor autocorrelatie (AC), een statistiek voor heteroskedasticiteit
(HS), de gecorrigeerde determinatiecoefficient (R2) en het aantal waamemingen (n).

78. Voor de duidelijkheid is het aantal controlewissels (k) dus kleiner dan het totale aantal subperi-
oden (dat geJijk is aan k+ 1) omdat elk land ook een liberale subperiode kent. Door deze specificatie
van de regressievergelijking reflecteert de constante in feite de gemiddelde afwijking van gedekte
rentepariteit in de liberale subperiode. De gemiddelde rentepariteitsafwijking in een controleperiode
lean verkregen worden door de coefficient van de betreffende controlewissel op te tellen bij de
waarde van de constante. Een alternatieve, maar qua interpretatie, equivalente specificatie van de
vergelijking zou, in plaats van de constante, een wissel kunnen opnemen voor de liberale periode. In
die specificatie met k+ 1 wissels, reflecteert elke wissel direct de gemiddeJde omvang van de dispa-
riteit in de betreffende subperiode. Zie bijvoorbeeld Judge e.a. (1988, p. 421-425).
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Tabel 2: De effectiviteit van restricties en de fasering van bet Iiberalisatieproces

Kapitaalcontrolewissels (KC)

C< (3, (32 {33 {3. {35 SH-l SH-2 AC HS R? n

Australie -0,137" 0,666' -0,746' -0,492 24,0 16,0 69,6 30,1 0,12 207
[,060] [,268] [,263] [,388] (4) (2)

Canada -0,254' -1,924' 91,4 158,0 0,0 0,26 255
[,063] [,248] (2)

Grlirittannie 0,004 -1,979' -0,105 33,2 25,8 132,4 55,0 0,45 255
[,008] [,363] [,059] (3) (1)

Japan 0,012 1,028' 2,636' -0,530' 0,Q35 58,0 52,2 21,4 44,0 0,71 208
[,017] [,152] [,348] [,162] [,038] (5) (3)

Ver.Staten -0,616' -0,660' 160,6 75,8 0,0 0,04 255
[,061] [,179] (2)

Duitsland 0,110' 3,313' 0,146' 0,261 0,138 78,7 6,3 154,1 156,0 0,49 255
[,019] [1,274] [,057] [,161] [,084] (5) (3)

Belgie -0,035 -0,929' -2,041' -0,074 39,5 22,5 88,8 11,1 0,16 255
[,022] [,253] [,556] [,051] (4) (2)

Denemarken -0,022 -0,544 1,628' 4,882' 2,147' 624,9 113,1 77,6 2,4 0,38 221
[,056] [,633] [,430] [,207] [,547] (5) (3)

Frankrijk 0,114' -0,633' -1,429' -0,354' -2,743' -0,261' 108,1 56,5 75,7 41,6 0,22 255
[,030] [,155] [,192] [,122] [,563] [,060] (6) (4)

Italie 0,575' -1,908' -0,319 26,5 15,9 109,0 8,6 0,08 206
[,117] [,379] [,204] (3) (1)

Nederland 0,020' -0,087 0,136 -0,004 13,2 3,0 8,5 12,7 0,01 255
[,007] [,365] [,080] [,020] (4) (2)

l. Het sterretje' rnarkeert dat de geschatte coefficient statistisch significant verschilt van nul bij een onbetrouwbaarheid van 5%.
2. De standaardfouten van de geschatte coefficienten staan tussen rechte [ 1 en zijn gecorrigeerd met behulp van de Newey &

West-procedure in verband met de autocorrelatie en de heteroskedasticiteit in de storingstermen.
3. Kolom SH-I geeft per land de uitkomst van een toets op een lineaire combinatie van de regressiecoefficienten; om precies te

zijn, de restrictie: a. = a+B, = CX+{3, = .... = cx+{3, = O. Ais de constante en de geschatte coefficienten van de kapitaal-
controlewissels aan deze samengestelde hypothese voldoen, vertoont het rente-ecart geen systematische afwijkingen in (delen
van) de steekproefperiode en is het kapitaalverkeer volJedig vrij. De vermelde toetsstatistiek is gebaseerd op de gecorrigeerde
Newey & West variantie-covariantiernatrix en is bij benadering (i.e. asymptotisch) X' verdeeld. Het aantal vrijheidsgraden
(vermeld tussen ronde 0) is gelijk aan het aantal kapitaalcontrolewissels (k) plus een (voor de constante). Bij een onbetrouw-
baarheid van 5% bedragen de kritieke waarden, die hier relevant zijn: "If(2) = 5,99; "If(3) = 7,81; "If(4) = 9,49; "If (5) =
11,07 en X' (6) = 12,59. In aUe gevallen wordt de restrictie overigens verworpen.

4. Kolom SH-2 vermeldt per land de uitkomst van een andere toets op een lineaire restrictie op de coefficienren van de kapitaal-
controlewissels. De samengestelde hypothese luidt ditmaal: {3, = {3, = ... = {3,. Onder deze hypothese kunnen de coefficienten
van de controlewissels verschillen van nul, maar ze verschillen niet van elkaar; de effectiviteit van de kapitaalrestricties
verschilt dan niet over de diverse subperioden. De toetsstatistiek is opnieuw gebaseerd op de gecorrigeerde variantie-covanan-
tiematrix en is bij benadering X' verdeeld. Het aantal vrijheidsgraden is nu gelijk aan her aantal controlewissels (k) minus een.
In aanvulling op de kritieke waarden vermeld onder oprnerking 3, bedraagt X' (I) = 3,84. De hypothese kan niet verworpen
worden voor Duitsland en Nederland.

5. Kolom AC geeft de zg. Lagrange-Multiplier toetsingsgrootheid voor autocorrelatie van de eerste tot en met de derde orde. De
statistiek is bij benadering "Ifverdeeld met drie vrijheidsgraden, zodat de kritieke waarde bij een onbetrouwbaarheid van 5 %
gelijk is aan "If(3) = 7,81. In aile gevalJen blijkt sprake van autocorrelatie die, zoals nog zal blijken, goed te interpreteren is
bij een lage kapitaalmobiliteit als gevolg van de toepassing van kapitaalcontroles.

6. Kolom HS rapporteert tenslotte een "If-toets op heteroskedasticiteit in de storingstermen. Bij een vrijheidsgraad en een
onbetrouwbaarbeid van 5% kan de hypothese van homoskedastische storingstermen niet verworpen worden voor Canada, de
Verenigde Staten en Denemarken.
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Conclusies
De regressieresultaten leiden tot een aantal conclusies. In de eerste plaats komt de
orientatie van de kapitaalregulering in het algemeen goed tot uitdrukking in het teken
van de controlewissels. Een vergelijking tussen het patroon in de tijdbalken uit figuur
3 en de schattingen in Tabel 2 laat zien dat negatieve waarden voor de controlecoeffi-
cienten overwegend corresponderen met beperkingen op kapitaalexporten. Andersom
resulteren positieve waarden ten tijde van belemmeringen aan importzijde. De grote
uitzonderingen op dit punt zijn Denemarken (64 voor de periode: 6.85-10.88), Frank-
rijk (61: 3.73-12.73) en Japan (62: 2.77-6.77). In het geval van Frankrijk en Japan
verandert de orientatie van richting tegen het einde van het genoemde tijdvak. Wel-
licht heeft de stelselherziening iets eerder plaatsgevonden dan is aangegeven in figuur
3. Een herorientatie van het controlestelselleidt in Australie (6)-764) en Japan (6)-764)

wel tot een omslag in het teken van de controlewissels.
In de tweede plaats gaat een relatief intensieve controle van het kapitaalverkeer in

het algemeen samen met een hogere effectiviteit van de maatregelen; de coefficienten
in tabel 2, die corresponderen met de dichter gearceerde vlakken uit figuur 3, zijn
niet aIleen significant positief of negatief, maar bereiken in het algemeen ook een
hogere (absolute) waarde. De autoriteiten blijken dus weI degelijk in staat om de
binnenlandse rente-ontwikkeling te isoleren van de gebeurtenissen op de internationa-
Ie financiele markten door een intensivering van het toezicht op arbitragestromen.
Duitsland vormt hierop een uitzondering; in de derde subperiode (13): 12.77-6.78) zijn
de importrestricties gemtensiveerd, maar dit komt niet tot uitdrukking in een signifi-
cante waarde voor de controlewissel. Omgekeerd, gaat voor Denemarken (13) en 134:

4.83-10.88) een minder intensieve regulering van het kapitaalverkeer samen met forse
controlecoefficienten.

De effectiviteit en de wisselende intensiteit van de kapitaalrestricties komen ook tot
uitdrukking in de toetsstatistieken voor de lineaire combinaties van de geschatte
regressiecoefficienten. De eerste samengestelde hypothese (SH-1) wordt voor alle
landen verworpen. Dit houdt in dat de gemiddelde afwijking van gedekte rentepariteit
in de diverse controleperiodes en in de liberale periode significant van nul verschilt.
De tweede statistiek (SH-2) wijst voor negen landen bovendien op significante ver-
schillen in de gemiddelde rentedispariteit gedurende de controleperioden. Het verloop
in de controlecoefficienten biedt daarbij een bevestiging voor de stelling dat het
liberalisatieproces zich goed Iaat omschrijven als een gefaseerde ontwikkeling. Met
name in FixWorld-landen als Belgie, Denemarken en Frankrijk, maar ook in Japan
vertoont de liberalisatie van het kapitaalverkeer geenszins een eenduidige of rechtlij-
nige trend; perioden van intensievere controle volgen hier namelijk op perioden
waarin de controles minder bindend zijn en geringere dispariteiten veroorzaken.

In de vierde plaats blijken de kapitaalcontroles in veel gevallen niet meer effectief
in de subperiode die direct voorafgaat aan de definitieve liberalisatie van het kortlo-
pende kapitaalverkeer. De restricties bestaan officieel nog weI maar ze leiden niet
meer tot een significante afwijking van het rente-ecart in zes van de elf landen. Het
korte kapitaalverkeer is dan als de facto geliberaliseerd te beschouwen. Het verschil
tussen de formele en de materiele liberalisatiedatum is op twee manieren te verkla-
ren. De autoriteiten hebben in de loop van het liberalisatieproces een soepeler hou-
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ding aangenomen ten opzichte van her kapitaalverkeer en passen de resterende con-
troles minder stringent toe. In afwachting van de formele liberalisatie handhaven ze
de restricties als het ware nog een korte tijd om in noodsituaties terug te kunnen
vallen op dit instrumentarium. Bovendien kan de liberalisatie van bepaalde typen
kapitaalverkeer, met name het middellange portefeuilleverkeer en de internationale
handelskredieten, in een eerdere fase van het integratieproces, de marktparticipanten
voldoende mogelijkheden geven om de overgebleven restricties te omzeilen.

Tenslotte blijkt de constante (ex) voor zeven van de elf landen significant, hetgeen
duidt op blijvende afwijkingen van rentepariteit in de liberale subperiode. Daarbij kan
wei aangetekend worden dat de constante in de meeste gevallen klein is, in absolute
zin, maar ook relatief, ten opzichte van de coefficienten voor de kapitaalcontrole-
wissels. De constante duidt aileen voor Canada, de Verenigde Staten en Italie op een
rente-ecart dat gemiddeld boven 25 basispunten ligt.

De periodisering van het integratieproces
De empirische resultaten voor de controlewissels uit vergelijking (5) leiden tot een
nadere periodisering van het liberalisatieproces van elk land. In het vervolg van dit
onderzoek wordt per land een systematisch onderscheid aangebracht tussen een con-
troleperiode en een liberale periode. Het criterium voor de periodisering is de mate-
riele - en dus niet de formele - liberalisatie van het kapitaalverkeer. De restrictieve
periode eindigt en de liberale periode begint, zodra het effect van de restricties op het
rente-ecart niet meer aantoonbaar is. Het kapitaalverkeer is dan de facto geliberali-
seerd wanneer de geschatte coefficienten van de controlewissels niet meer significant
zijn". Aangezien dit omslagpunt voor elk land op een ander tijdstip ligt, geeft Tabel
3 een kort overzicht van de periodisering".

De aanpassingssnelheid
De periodisering biedt een bruikbaar aanknopingspunt voor een verdieping van het
onderzoek naar de effecten van kapitaalrestricties. Een eerste hypothese volgt uit het
portefeuilleverdeelrnodel van hoofdstuk 1. In dit model reduceren directe en indirecte
kapitaalrestricties de snelheid waarmee beleggers hun internationale vermogensporte-
feuilles herschikken. Het model voorspelt in feite een partieel aanpassingsproces in

79. Van dit criterium voor de periodisering is alleen in bet geval van Nederland afgeweken. Voor
Nederland verschillen namelijk alle kapitaalcontrolewissels uit tabel 2 niet significant van nul. Dit
zou impliceren dat het in- en uitgaande kapitaalverkeer voor Nederland al volledig geliberaliseerd is
vanaf maart 1973. Zoals uit figuur 4 nog zal blijken, lijkt dit toch geen goede afspiegeling van de
werkelijkheid. Het keerpunt tussen de restrictieve en de liberale periode is voor Nederland daarom
gelegd in mei 1981 bij de introductie van een positief controlestelsel middels de Wet Financiele
Betrekkingen Buitenland.

80. Nota bene dat de periodisering niet aileen athangt van de statistische resultaten, maar nog
altijd gebaseerd blijft op de institutionele analyse van het liberalisatieptoces; het omslagpunt tussen
de controleperiode en de liberale periode correspondeert inuners met een wijziging in het controle-
stelsel. Zie bijlage 2 van dit hoofdstuk.
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Tabel 3: De periodiseriog
Controleperiode Liberale periode

Australie
Canada
Groot-Brittannie
Japan
Verenigde Staten
Duitsland
Belgie
Denemarken
Frankrijk
Italie
Nederland

3.77-12.83
3.73- 1.74
3.73- 6.79
2.77-12.80
3.73- 1.74
3.73-12.77
3.73- 5.83
1.76-lO.88
3.73- 3.89
1.77-lO.88
3.73- 5.81

1.84- 5.94
2.74- 5.94
7.79- 5.94
1.81- 5.94
2.74- 5.94
1.78- 5.94
6.83- 5.94

11.88- 5.94
4.89- 5.94

11.88- 5.94
6.81- 5.94

het (gedekte) rente-ecart gedurende de controleperiode". De regulering vertraagt
immers het arbitrageproces waardoor een afwijking van gedekte rentepariteit relatief
lang voortduurt. Doordat de rente-arbitrageanten niet direct kunnen reageren zal het
(gedekte) rente-ecart pas na enige tijd verdwijnen. Het rente-ecart zal dan een positie-
ve autocorrelatie vertonen als gevolg van de beperkte kapitaalmobiliteit. Na de libera-
lisatie van het kapitaalverkeer kunnen rente-arbitrageanten veel sneller reageren op
winstmogelijkheden. Door hun optreden zullen de renteverschillen in korte tijd,
althans ruim binnen het waarnemingsinterval van een maand, verdwijnen. Bij een
hoge aanpassingsnelheid zal het ecart geen positieve autocorrelatie meer vertonen.

Deze partiele aanpassinghypothese kan getoetst worden door het rente-ecart als
vertraagde endogene in de regressievergelijking op te nemen:

Om het verschil in aanpassingsnelheid te analyseren draagt de vertraagde endogene in
deze specificatie een zg. coefficientwissel. De wissel (w) is gelijk aan 1 in de
controleperiode en gelijk aan nul (zodat, I-wj= I) in de liberale periode. Volgens de
aanpassinghypothese zal de vertraagde endogene significant positief zijn in de con-
troleperiode en niet-significant van nul verschillen in de liberale periode (dus: 1'1> 0
en 1'2=0). Voor de overzichtelijkheid zijn in vergelijking (6) aIleen gedurende de
restrictieve periode, afzonderlijke kapitaalcontrolewissels (KCjk·, met k' ~ k) gehand-
haafd.

Tabel 4 geeft een overzicht van de regressieresultaten voor vergelijking (6). De
geschatte coefficienten voor de controlewissels (Bjk·) leveren niet veel nieuwe informa-
tie ten opzichte van Tabel 2: ze liggen in het algemeen op een iets lager niveau en
behouden in bijna alle gevallen hun teken. De autoregressieve coefficient blijkt in de

81. Deze modelimplicatie spoort ook al met de hoge autocorrelatie in de storingstermen uit de
eerste regressievergelijking.
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restrictieve periode voor acht landen significant positief. De coefficient (1'1) bedraagt
gemiddeld 0,6 a 0,7 en duidt op een langdurige doorwerking van schokken in het
rente-ecart alvorens een situatie van rentepariteit zich herstelt. Na de liberalisatie van
het kapitaalverkeer daalt de coefficient van de vertraagde endogene (1'2) aanmerkelijk,
maar de schattingen blijven nogal eens op een waarde van 0,2 a 0,3 steken. De
resultaten voor Frankrijk, Denemarken, Japan en Groot-Brittannie passen precies in
de hypothese; in deze landen heeft de liberalisatie van het kapitaalverkeer de aanpas-
singssnelbeid van de arbitragestromen zover opgevoerd, dat er geen significant ver-
band meer bestaat tussen het rente-ecart en zijn eerste vertraging. Voor Australie,
Duitsland, Belgie en Italie daalt de coefficient fors in de liberale periode, maar hij
blijft significant groter dan nul. De toetsstatistiek (in kolom SH(l): 1'1=1'J verwerpt
voor deze landen de hypothese dat de coefficienten in de twee subperioden aan elkaar
gelijk zijn. De mobiliteit van de arbitragestromen is dus wel significant toegenomen.
De resultaten voor Canada, de Verenigde Staten en (in iets mindere mate) Nederland
druisen tegen de aanpassingssnelbeidshypothese in. Een verklaring hiervoor is wel-
licht dat de liberalisatie van het kapitaalverkeer door met name de Verenigde Staten
en Canada voorafgaat aan de deregulering van de binnenlandse financiele markten.
Deze interne regelgeving vermindert de toegankelijkheid van de nationale financiele
markten, waardoor de autoriteiten enige greep behouden op de ontwikkeling van de
binnenlandse rente.

Volatiliteit in de rente-ecarts en lekkende controlestelsels
In aanvulling op de regressieresultaten geeft figuur 4 het verloop van de interne
rente, de externe rente en het rente-ecart grafisch weer voor elk land afzonderlijk. De
grafieken bieden in een aantal opzichten een verdieping van de regress ie-analyse, De
kracht van de regressies ligt vooral in de mogelijkheden om de effectiviteit van de
kapitaalrestricties formeel te kwantificeren en te toetsen. De schattingen voor de
constante en de coefficienten van de controlewissels geven aldus een indica tie in
welke subperiode(n) het gemiddelde rente-ecart significant van nul afwijkt. De grafie-
ken laten daarnaast bijvoorbeeld zien dat het rente-ecart soms scherpe fluctuaties kan
vertonen.

Uit de grafieken blijkt in de eerste plaats dat de renteverschillen in de perioden dat
de kapitaalrestricties effectief zijn, een hoge volatiliteit vertonen. Na de liberalisatie
schommelt het ecart voor de meeste landen in smalle marges rond nul. Ten tijde van
kapitaalcontroles wordt de hoge volatiliteit in het rente-ecart veroorzaakt door de
relatief scherpe fluctuaties in de externe rente. De controles blijken dus tot op zekere
hoogte in staat om het binnenlandse renteniveau te stabiliseren en te isoleren van de
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TabeJ 4: De effectiviteit van restricties en een trage aanpassing in de rente-ecarts

Kapitaalcontrolewissels (KC) (i-Ei)"

Ol {31 {32 {3J {3. {3, 'Y, 'Y, SH AC HS R2 n

Australie -o.n 0,34 .{l,18 -- 0,663' 0,332' 57,2 0,2 3,1 0,43206
(,08) (,24) (,14) (,064) (,(15)

Canada .{l,05' -0,61' 0,721' 0,759' 0,1 43,1 10,0 0,71255
[,02] [,18] [,081] [,076]

Gr .Brirtannie 0,00 .{l,5T 0,698' 0,016 21,4 26,6 84,8 0,71255
[,01] [,20] [,113] [,105]

Japan 0,02 0,56' 1,92' .{l,46' -- 0,273 0,080 3,7 9,1 27,3 0,73207
[,02] [,21] [,60] [,16] [,169] [,071]

Ver.Staten .{l,31' .{l,9T 0,071 0,500' 12,1 20,3 50,0 0,27255
[,06] [,34] [,140] [,094]

Duitsland 0,10' 0,04 .{l,09' 0,899' 0,312' 92,8 19,2 61,5 0,87255
[,02] [,29] [,04] [,084] [,093]

Belgie .{l,06' .{l,30' .{l,73 0,612' 0,275' 57,8 2,6 24,1 0,45255
[,03] [,14] [,42] [,094] [,069]

Denemarken .{l,03 .{l,32 0,68' 1,98' 0,76' - 0,610' .{l,149 5,1 5,6 0,0 0,62220
(,20) (,34) (,31) (,45) (,35) (,530) (,398)

Frankrijk 0,12' -0,38' .{l,73' .{l,2T -1,36' .{l,18' 0,527' .{l,017 25,3 10,2 45,1 0,43255
[,03] [,11] [,18] [,11] [,35] [,05] [,094] [,038]

Italie 0,31' .{l,64' 0,731' 0,391' 108,7 3,7 27,8 0,57205
[,09] [,20] [,080] [,073]

Nederland 0,02' .{l,39 0.16 -o.ns 0,200' 0,2 3,2 16,1 0,04255
[,01] [,34] [,09] [,153] [,084]

Toelichting:
1. Het sterretje • geeft aan dat de geschatte coefficient statistiseh significant versehilt van nul bij een

onbetrouwbaarheid van 5 % .
2. De gewone standaardfouten van de gesehatte coefficienten die de Ideinste kwadratenrnethode oplevert staan

verrneld tussen ronde (.). In het geval dat de storingsterrnen autocorrelatie en heteroskedasticiteit vertonen
zijn de standaardfouten (tussen reehte [.J) geeorrigeerd met de Newey & West-procedure.

3. Kolom SH verrneld de uitkomst van een toets op de geschatte coefficienten van de vertraagde endogene (i-
Ei),.,. De nulhypothese van de toets luidt "f I = "f2' De toetstatistiek is X2 verdeeld en is indien nodig
berekend op basis van de met de Newey & West procedure gecorrigeerde variantie-eovariantiematrix. Bij
1 vrijheidsgraad en een onbetrouwbaarheid van 5% bedraagt de kritieke waarde 3,84. De samengestelde
hypothese wordt voor aIle landen verworpen behalve voor Canada, Japan en Nederland,

4. Voor een toeliehting op kolom AC en kolom HS: zie opmerking 5 resp. opmerking 6 bij Tabel 2,
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schokken die de schommelingen in de externe rente veroorzaken". Dit punt geldt
overigens meer voor de landen uit de FixWorld dan uit de FlexWorld.

In de tweede plaats bereiken de rente-ecarts in de FixWorld-landen veel hogere
waarden. Evenals bij de geaggregeerde dispersiemaatstaf van de FixWorld blijkt ook
hier een nauwe samenhang tussen herschikkingen in de Europese valutastelsels en de
pieken in de rente-ecarts. Met name in Belgie, Denemarken, Frankrijk en Italie
vertonen de rente-ecarts vrij systematisch een daling vlak voor een
spilkoerschershikking". Dit suggereert opnieuw een sterk verband tussen de
effectiviteit van de controles en de spanningen in de valutamarkten. De
renteverschillen nemen af in relatief rustige periodes, zoals bijvoorbeeld tussen de
herschikkingen van maart 1983 en april 1986 (juli 1985 voor de lire). Het patroon
waarin het rente-ecart onder invloed van valutaire spanningen oploopt is consistent
met de hypothese dat de restricties een instrument zijn van het monetaire beleid. De
verwachte depreciatie van een valuta komt tot uitdrukking in stijging van de externe
rente door het gedrag van speculanten, die in de eurovalutamarkten een 'short' -positie
willen innemen. De stijging van de interne rente blijft hierbij achter door de
kapitaalexportrestricties. Zodra de speculatie zichzelf dreigt te versterken, zullen de
autoriteiten een zwaarder beroep doen op hun instrumentarium om de wisselkoers te
stabiliseren; het Iigt voor de hand dat zij op die momenten niet alleen overgaan tot
valutamarktinterventies maar ook de kapitaalcontroles intensiveren om de
valutaspeculatie tegen te gaan.

Tegelijkertijd suggereren de marginale ecarts in de relatief rustige perioden tussen
de herschikkingen in, dat de controlesteIsels niet waterdicht zijn, maar als het ware
lekken": ze laten beperkte kapitaalstromen toe die onder normale omstandigheden
voldoende zijn om de niveauverschillen tussen de interne en de externe rente weg te
nemen". In tijden van sterke speculatie vormen de controles evenwel een barriere

82. Fukao & Hanazaki (1986, p. 10) merken hierover op: "Regulations will tend to produce
volatile differentials reflecting the ebb and flow of market pressures, (..). "

83. De herschikkingen waarbij de valuta van het betreffende land devalueert ten opzichte van de
Dmark in de Europese slang en/of in het EMS zijn in de figuren gemarkeerd met een verticale lijn.
Ook Denemarken past mijns inziens in dit rijtje landen. Uit de regress ie-analyse en de grafiek blijkt
evenwel dat het interne/externe rente-ecart in de EMS-jaren vrij stabiel en positief is. Het
eontrolestelsel lijkt daarmee overwegend georienteerd te zijn tegen kapitaalimporten (en niet tegen
kapitaalexporten zoaIs bij de andere genoemde landen). Opvallend is wei dat de
EMS-herschikkingen (i.e. devaIuaties van de kroon ten opzichte van de Duitse mark) volgen op een
relatief scherpe daling in dit ecart als gevolg van een stijging in de externe rente. Fukao & Hanazaki
(1986, p. 55) laten in een vergelijkbare figuur voor Denemarken eveneens zien dat de interne rente
vanaf 1981 tot 1986 hoger ligt dan de externe rente.

84. Het concept van 'leaky controls' is ontleend aan Gros (1987).
85. Giavazzi & Pagano (1988, p. 275) constateren voor Italie eveneens dat het rente-ecart in

rustige EMS-perioden verdwijnt. Aangezien het uitgaande beleggingsverkeer, door de 50%-renteloze
depositoverplichting over een buitenlands finaneieel aetief, in feite verboden werd, sehrijven ze dit
toe aan de arbitrage door importeurs en exporteurs van goederen en diensten. Ten behoeve van de
(voor)fmanciering van de handelstromen kunnen zij meestaI als laatste marktparticipanten nog
relatief vrij kiezen tussen verschillende kredietvormen, onder meer kredieten in het binnenland of in
het buitenland en kredieten in vreemde vaIuta of in lires. Door hun arbitragegedrag zullen de interne
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voor de wassende kapitaalstromen en loopt het rente-ecart in korte tijd fors op. Op
deze momenten blijken de controles in enge zin, wel degelijk effectief. In een
ruimere betekenis is dat beduidend minder het geval: de restricties zijn niet in staat
om wisselkoerstabiliteit op langere termijn te handhaven, want bijna aile pieken in de
rente-ecarts worden gevolgd door een herschikking van de spilkoers van de
betreffende valuta.

Tenslotte geven de grafieken een mogelijke verklaring voor de afwijkende
regressieresultaten voor verschillende landen. In het geval van Canada suggereert de
geleidelijke stijging van het rente-ecart bijvoorbeeld dat de liberalisatie van het
kapitaalverkeer niet in januari 1974 maar pas tegen het einde van 1976 voltooid is.
Voor de Verenigde Staten was het verschil tussen de interne en de exteme dollarrente
systematisch negatief. Een verklaring hiervoor wordt weI gezocht bij het
kostenverhogende c.q. renteverlagende effect van het toezicht op het Amerikaanse
bankwezen. In de jaren zeventig stelt de zg. Regulation Q nog bovengrenzen aan de
credittarieven van de banken. In 1979 en 1980 zijn de reserveverplichtingen ten
opzichte van de passiva van de banken verhoogd onder meer in het kader van een
programma om de kredietveriening door het bankwezen af te remmen". De
volatiliteit van de dollarrente in de periode van 1979 tot 1982 komt ook tot uit-
drukking in een hoger ecart, In de regress ie-analyse bleken de Nederlandse controles
niet effectief in die zin dat ze niet langdurig een systematisch rente-ecart in stand
weten te houden. Uit de figuur blijkt nu evenwel dat het rente-ecart voor de
introductie van de nieuwe deviezenwetgeving in mei 1981 sterker fiuctueert dan
daarna". In Italie ligt de interne rente in de relatief rustige EMS-perioden vrij
regelmatig boven de externe rente terwijl de Italiaanse autoriteiten restricties
handhaven om kapitaalexporten te beperken. Een theoretische verklaring voor deze
combinatie van een positief rente-ecart en controles op uitgaande kapitaalstromen sluit
nauw aan bij het politieke risico en ligt in het verlengde van het concept van de
lekkende kapitaalcontroles; de economische agenten maken bepaalde kosten om de
bestaande restricties te omzeilen en zetten deze kosten niet alleen af tegen de directe
opbrengst van de transfer (i.c. het rente-ecart op korte termijn) maar ook tegen de
verwachte opbrengst van hun aldus vermeerderde buitenlandse financiele actief in de
verre toekomst. Rekening houdend met de reputatie van een land om de
kapitaalexporten intensiever te controleren bij spanningen in de valutamarkten, en
anticiperend op devaluaties kunnen aanhoudende kapitaalexporten dus heel rationeel

86. Zie Kreicher (1982, p. 17-19). Moreno (1987, p. 49-51) analyseert in een 'case'-studie voor
de Verenigde Staten evenals hier het geval is, het verschil tussen de Amerikaanse CD-rente en de
eurodollarrente. Hij laat ook zien dat de interne doLIarrente systematisch lager ligt dan de
eurodollarrente. Na een correctie voor de kostenverhogende effecten van de bancaire regulering
door de Amerikaanse autoriteiten (o.a. reverse-eisen en de prernies in het depositogarantie stelsel)
ligt dit ecart even wei dichter rond de hypothetische waarde van nul.

87. Om deze reden is voor Nederland het keerpunt tussen de restrictieve en de Jiberale periode
ge\egd in mei 1981.
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zijn ook als de interne rente tijdelijk boger ligt dan de externe rente". De interne
rente bevat in feite een premie voor bet politieke risico op een intensivering van de
controles bij valutaire spanningen in de nabije toekomst.

4.5 Kapitaalrestricties en wisselkoersstabiliteit

In deze paragraaf staat de vraag centraal in boeverre kapitaalrestricties een stabiele
wisselkoersontwikkeling kunnen bevorderen. Onder de kernhypotbese is de regulering
van bet kortlopende kapitaalverkeer voor de autoriteiten van een land immers,
primair een instrument van bet valutamarktbeleid en, in bet verlengde daarvan, een
waarborg voor interne beleidsautonomie". Aannemende dat bet valutamarktbeleid
op korte termijn erop gericbt is om wisselkoersvolatiliteit tegen te gaan, zijn de
kapitaalrestricties in economiscbe zin pas effectief wanneer ze bijdragen tot
wisselkoerstabiliteit. Om dit ruirnere effectiviteitsbegrip te kwantificeren, wordt een
wisselkoersregirne-indicator gehanteerd. Door deze indicator per land te berekenen
voor de controleperiode en voor de liberale periode zijn er vergelijkenderwijze
uitspraken mogelijk over de prioriteit van de wisselkoersdoelstelling in de
verschillende landen en over de bijdrage die de kapitaalrestricties leveren aan het
realiseren daarvan.

Een eenvoudige indicator voor de prioriteit van wisselkoersstabiliteit zou de
volatiliteit in de wisselkoers zelf kunnen zijn. De feitelijke koersfluctuaties over een
bepaalde periode geven echter op zichzelf geen volledig beeld van de moeite die de
autoriteiten zich getroosten om de externe waarde van bun geldeenheid te
stabiliseren. De ware aard van hun wisselkoersdoelstelling kan beter worden
beoordeeld op grond van een indicator die de wisselkoersfluctuaties relateert aan de
inzet van het valutamarktinstrumentarium. Tot die instrumenten behoren
valutamarktinterventies en kapitaalrestricties, in het bijzonder de controles op
kortlopende (speculatieve of wisselkoersgevoelige) kapitaalstromen'", De inzet van
kapitaalrestricties biedt de autoriteiten overigens een voordeel ten opzichte van
interventies op de valutamarkten wanneer zij tenminste enige interne
beleidsautonomie willen bebouden; de officiele interventies, met name die op de

88. Zie Gros (1987) voor een formele uitwerking van deze verklaring. Zijn model heeft overigens
weI betrekking op directe kapitaalrestricties die de eeonomisehe agenten traehten te ornzeilen tegen
bepaalde kosten. In werkelijkheid hebben indirecte restrieties (t.w. een renteloze
depositoverpliehting over het buitenlandse financiele aetiet) een belangrijk obstakel gevormd voor
het uitgaande portefeuilleverkeer van Italiaanse ingezetenen.

89. De afruil tussen wisselkoersstabiliteit en interne autonomie komt nog uitgebreid aan de orde in
hoofdstuk 5. Hier rieht is de analyse nog gericht op de realisatie van wisselkoerstabiliteit.

90. Een alternatief instrument is natuurlijk de rentepolitiek; maar het idee is nu juist dat de
monetaire autoriteiten van een land hun interne autonomie volledig verliezen wanneer ze de
geldmarktrente systematiseh afstemrnen op de externe doelstelIing. Voorzover ze enige interne
autonomie willen behouden, zullen ze dus proberen het geldmarktbeleid te reserveren voor andere
doelstellingen en zullen ze proberen stabiele wisselkoersen te realiseren met instrumenten die het
interne beleid zo min mogeJijk doorkruisen.
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contante valutamarkt hebben, via een verkrapping of verruiming van de geldmarkt,
effect op de binnenlandse monetaire situatie. Bijgevolg kunnen de
valutamarktinterventies het binnenlandse monetaire beleid binderlijk doorkruisen".
Bij kapitaalrestricties is dit niet bet geval omdat een intensivering van de
kapitaalregulering op zichzelf geen effect beeft op de geldmarktruimte.

De basis voor de wisselkoersregime-indicator (WRjJ is de ratio tussen de mutatie in
de officiele deviezenreserves (DRJ en de mutatie in de nominale wisselkoers (SJ92.
Van de mutaties zijn de absolute waarden genomen omdat de belangstelling uitgaat
naar de omvang en niet zozeer naar de richting van de wisselkoersfluctuaties en de
interventies. Om de invloed van al te scberpe fluctuaties in de wisselkoers en in de
deviezenreserve te dempen wordt de ratio bovendien als een voortschrijdend gemid-
delde berekend over een periode van zes maanden. De ratio op tijdstip t voor een
land Q) ziet er als voIgt uit:

WRjt
1:::=0 IDRjt_i - DRjt_i_11 / DRjt_i_1

1:::=0 ISjt-i - Sjt_i_111 SjH-l

(8)

De interpretatie van de wisselkoersregime-indicator is eenvoudig. De indicator bena-
dert de interventie-intensiteit die de monetaire autoriteiten opbrengen per eenheid
wisselkoersstabiliteit. Naarmate de ratio lager is laten de autoriteiten van bet land in
kwestie bun wisselkoers relatief vrij zweven; wisselkoersstabilisatie heeft kennelijk
een lage beleidsprioriteit want er wordt nauwelijks geintervenieerd en de wisselkoers
fluctueert vrij sterk". Een boge ratio wijst op een beleidsregime waarin de stabilisa-

91. Uiteraard kunnen valutamarktinterventies op vele manieren plaatsvinden. Zie voor een
beknopte bespreking van de transrnissiemechanismen Eijffmger & Gruijters (1992, p. 132-136).
Hier is geredeneerd in termen van een (ongesteriliseerde) interventie op de contante markt. De
monetaire autoriteiten kunnen het effect van de interventie op de geldmarktruimte, en dus op de
binnenlandse monetaire situatie, wegnemen door een tegengestelde openmarktoperatie in
liquiditeitspapier of door een aanpassing in de kasreserveverplichtingen van het binnenlandse
bankwezen. In dat geval wordt gesproken van een gesteriliseerde interventie. De mogelijkheden om
door rniddel van gesteriliseerde interventies, wisselkoerstabiliteit te combineren met een autonoom
binnenlands monetair beleid lijken vooralsnog beperkt. Op basis van een overzicht van de
empirische literatuur komen Almekinders & Eijffinger (1991, p. 674) namelijk tot de conclusie: "In
general, no systematic effect of sterilized intervention ... is found implying that interventions do not
constitute an independent tool of monetary policy ."

92. De indicator is ontleend aan Honegger (1989, p. 68-74) die zich weer heeft gebaseerd op een
indicator van Holden, Holden & Sus (1979, p. 327-328). Holden e.a. hebben een iets andere
indicator. die de mutatie in de officiele deviezenreserve niet aileen relateert aan de
wisseikoersschommelingen, maar ook aan de omvang van de handelsstromen. In tegenstelling tot de
presentatie in deze paragraaf blijft in beide studies de rol van kapitaalrestricties als instrument van
het valutamarktbeleid geheel buiten beschouwing.

93. De maandeJijksemutatie in de deviezenreserve van de centrale bank is een benadering voor de
valutamarktinterventies. Veranderingen kunnen ook veroorzaakt worden door factoren als een
herwaardering van de officiele reserves. Om het effect van boekhoudkundige mutaties te beperken
is de goudvoorraad buiten beschouwing gebleven. In de WR-ratio omvat DR alleen de mutatie in de
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tie van de wisselkoers een hoge prioriteit heeft. De relatie met de regulering van het
kapitaalverkeer wordt gelegd door de ratio te berekenen over de twee perioden te
weten de peri ode met effectieve kapitaalcontroles en de periode waarin het kapitaal-
verkeer de facto geliberaliseerd is.

Tabel 5 toont de geroiddelde waarde en de standaarddeviatie van de regime-indica-
tor in de deelperioden?'. Voor de FixWorld-landen is de mutatie in de Dmark-koers
opgenomen in de noemer vanwege het onderlinge streven naar vaste wisselkoersen.
Voor de Flexworld-landen is de mutatie in de VS$-koers van de verschillende valu-
ta's de meest voor de hand liggende keuze.

Tabel5: Kapitaairestricties, vaiutamarktinterventies en wisselkoersstabiliteit

FlexWorld
Regulering kapitaalverkeer Regulering kapitaalverkeer
Controle- Liberale FixWorld Controle- Liberale
periode peri ode periode periode

Australie

Canada

Duitsland

Japan

Groot-
Brittannie
Verenigde
Staten

9,706
(5,629)
4,392

(1,363)
1,456

(0,964)
1,810

(0,910)
6,651

00,933)

2,339
(1,976)
12,956
(9,046)
1,535

(1,176)
0,848

(0,654)
1,232

(0,743)

8elgie 13,634
(10,400)
16,461

(10,842)
8,080

(7,972)
9,642

(6,139)
12,420
(4,473)

16,299
(15,484)
21,153

06,290)
13,134
(5,938)
8,031

(5,918)
17,883
(9,910)

Denernarken

Frankrijk

Italie

Nederland

N. . De inde ing in de controleperiode en III de liberale pen ode verschilt per land; de precieze
periodisering is opgenomen in Tabel 3.

Duitsland

De relatief hoge ratio's voor de FixWorld weerspiegelen het belang van de wissel-
koersstabiliteit als beleidsdoelstelling in deze groep landen. Uit een vergelijking
tussen de waarden van de indicator over beide subperioden blijkt bovendien dat de

theorie vrij grote bruto interventiestromen kunnen schuiJen. Tenslotte zullen niet aile mutaties in de
deviezenvoorraad actieve interventies zijn; athankelijk van de betalingsbalanspositie oefenen de
banken en de particuiiere sector vraag uit naar vreemde valuta's. Dit laatste is in onze analyse in
tegenstelJling tot Honegger (1989, p. 55-60) niet zo'n bezwaar omdat de centrale bank deze vraag
aileen zaJ honoreren wanneer ze de wisselkoers tracht te stabiJiseren.

94. Er zijn ook berekeningen uitgevoerd voor de ratio als een 3-maands en een l2-maands voort-
scbrijdend gemiddelde; hoewel de numerieke waarden uiteraard verschillen ten opzichte van de
uitkornsten voor de 6-maandsratio in Tabel 4, geven die ratio's wei eenzelfde beeld te zien. Het
belangrijkste verschiJ is (niet geheel verwonderlijk) dat de standaarddeviatie van de reeks 12-rnaands
voorschrijdende gemiddelden in het aigemeen lager uitvalt dan de standaarddeviatie voor de 6-
maands en de 3-maands voortschrijdende gemiddelden.
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kapitaalrestricties een aanzienlijke bijdrage leverden aan de realisatie van de wissel-
koersdoelstelling. Met name in Belgie, Frankrijk en Denemarken fungeerden de
kapitaalrestricties als een doeltreffend complement voor valutamarktinterventies, want
direct na de liberalisatie van het kapitaalverkeer neemt de gemiddelde interventie-
intensiteit per eenheid wisselkoersstabiliteit toe". In Italie vertoont de ratio daaren-
tegen een lichte daling van de controleperiode op de liberale periode". Deze daling
in de ratio suggereert dat de kapitaalrestricties niet zo effectief hebben bijgedragen tot
een verlichting van de interventieverplichtingen van de Italiaanse autoriteiten als in de
andere EMS-Ianden. Het relatief lage niveau van de Italiaanse ratio gedurende de
controleperiode, zou dan verklaard kunnen worden doordat de lire in het EMS de
mime 6%-schommelmarges heeft genoten.

In de FlexWorld liggen de indicatoren, zoals a priori te verwachten was, beduidend
lager; de bereidheid om de externe waarde van hun geldeenheid ten opzichte van de
Amerikaanse dollar met valuta-interventies te stabiliseren is in deze regio duidelijk
geringer. Een uitzondering hierop vormt Canada dat na de liberalisatie van het kapi-
taalverkeer zwaarder gaat intervenieren per eenheid dollarstabiliteit. Opmerkelijk is
de sterke daling in de ratio van Australie en Groot-Brittannie. De kapitaalliberalisatie
gaat in deze landen samen met een scherpe daling van de interventie-intensiteit. De
afschaffing van de kapitaalrestricties valt blijkbaar samen met de overgang naar een
flexibeler wisseikoersregime. De behoefte aan kapitaalcontroles vermindert dan om-
dat de autoriteiten de dollarkoers van hun valuta (nog) vrijer laten zweven dan voor-
heen. Ook in Japan neemt de interventiebereidheid bij de autoriteiten af gezien de
halvering van de regime-ratio na de liberalisatie van de kapitaalstromen. De extreem
lage waarde van de indicator in de controleperiode suggereert dat de Japanse restric-
ties als monetair beleidsinstrument een bijzonder effectief substituut zijn geweest voor
valutamarktinterventies; temeer daar de Japanse autoriteiten de regulering van het
kapitaalverkeer systematisch hebben afgestemd op de positie van de yen op de valuta-
markten".

95. De hogere interventie-intensiteit voor de FixWorld-landen in de liberale periode (vnl. de
tweede helft van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig) is des te opmerkelijker, omdat
de EMS-landen in het zg. Bazel-Nyborg akkoord (1987) afspraken hebben gemaakt om bij opsteken-
de valutaire onrust, de binnenlandse rente sneller aan te passen. Een actievere, op wisselkoersstabili-
teit gerichte rentepolitiek zou ceteris paribus de interventie-intensiteit juist verrninderen.

96. Deze daling is overigens minder groot wanneer rekening gehouden wordt met het feit dat de
Italiaanse autoriteiten de lire hebben laten zweven vanaf 17 september 1992. Uit een aparte bereke-
ning blijkt namelijk dat de indicator in de periode van november 1988 tot september 1992 gelijk is
aan 9,468 (met een standaarddeviatie: 6,232) en in de zwevende periode van oktober 1992 tot mei
1994 gelijk is aan 2,956 (1,057).

97. Zie bijvoorbeeld Fukao (1990, p. 127): "Even with the shift to floating rates in spring of
1973, the strict foreign exchange controls at that time meant that price formation in the foreign
exchange market was guided by the monetary authorities; de facto, the managment of the market
resembled very closely that of the fixed exchange rate period. "
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4.6 De effectiviteit van kapitaalrestricties tijdens valutaspeculatie

In aanvulling op de globale, comparatieve analyse met behulp van de regime-indica-
tor zal in deze paragraaf door rniddel van regressie-analyse formeler nagegaan wor-
den of de kapitaalrestricties effectief (geweest) zijn in het bevorderen van wissel-
koersstabiliteit. De belangstelling gaat dan met name uit naar de vraag of de controles
effectief zijn ten tijde van spanningen op de valutamarkten, omdat de rnonetaire
autoriteiten, volgens de kernhypothese, juist op deze momenten behoefte hebben aan
doeltreffende beperkingen op het kortlopende, speculatieve kapitaalverkeer.

In het voorgaande is al een verband gelegd tussen valutaire spanningen en de effec-
tiviteit van kapitaalrestricties. De dispersiemaatstaf voor de FixWorld in figuur 1 en
het ecart tussen de interne en de externe rente voor sornmige FixWorld-landen in
figuur 6 laten een terugkerend patroon zien, waarin scherpe pieken snel gevolgd
worden door herschikkingen van de spilkoersen in de Slang en in het EMS. Dit
patroon laat zich goed interpreteren als het gevolg van valutaspeculatie. De speculatie
neemt vlak voor een herschikking toe omdat de discrete spilkoersaanpassing een hoge
en relatief risicoloze winst belooft. De pieken in de (gedekte) rente-ecarts suggereren
nu dat op deze momenten van intensieve speculatie de restricties een effectieve be-
lernmering vormen voor kapitaalstromen". De mutatie in de interne rente blijft dan
immers ver achter bij de mutatie in de externe rente die, vrij van noemenswaardige
regulering, in korte tijd kan veranderen onder invloed van de verwachte wisselkoers-
veranderingen.

In deze paragraaf komt aan de orde Of er inderdaad een systematisch verband be-
staat tussen de spanningen op de valutarnarkten en de effectiviteit van kapitaalrestric-
ties. Aangezien valutaspeculatie een rnoeilijk grijpbaar fenorneen is, voIgt de opzet
een weg van wisselende abstractie. In eerste instantie worden de wisselkoersverwach-
tingen op twee verschillende manieren gekwantificeerd. De gedachte hierachter is dat
extreme verwachtingen, in het bijzonder verwachte herschikkingen in valutastelsels,
de basis vormen van omvangrijke speculatieve kapitaalstromen. In tweede instantie
worden enkele aspecten uit de 'speculative attack'-literatuur in de empirische analyse
opgenomen. In deze modellen vormt een door marktparticipanten, terecht of onte-
recht, gesignaleerde inconsistentie tussen het interne (monetaire) beleid en de officiele
wisselkoersdoelstelling van een land, een belangrijke drijfveer acbter specu!atieve
aanvallen op de betreffende valuta. Geinspireerd op deze rnodellen wordt voor de
FixWorld nagegaan of er ook empirisch een verband bestaat tussen de binnenlandse

98. Hierachter kunnen twee aanvullende mechanismen schuilen. In de eerste plaats kunnen de
monetaire autoriteiten een intensiever beroep doen op het valutamarktinstrumentarium zodra specu-
lanten de expliciete (voor de FixWorld) of de impliciete (voor de FlexWorld) wisselkoersdoelstelling
op de proef stellen. Uit de liberalisatieschema's in figuur 3 blijkt bijvoorbeeld dat Belgie, Denernar-
ken en Frankrijk in de beginfase van het EMS de regulering van het kapitaalverkeer inderdaad
geintensiveerd hebben. In de tweede plaats is het denkbaar dat de restricties in turbulente perioden
als een automatische rem functioneren: in de rustige perioden laten de controles nog voldoende
kapitaa1stromen door voor een egalisatie van het interne en het externe renteniveau, maar naarmate
de stromen toenemen laten de restricties zich steeds meer voelen waardoor niveauverschillen ont-
staan.
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monetaire situatie, de valutamarlctinterventies en het beroep van de autoriteiten op
kapitaalcontroles.

De kwantificering van wisselkoersverwachtingen
De speculatie tegen een impliciete of expliciete wisselkoersdoelstelling van de mone-
taire autoriteiten neemt toe, naarmate steeds meer marktpartijen ervan overtuigd
raken dat de valuta van het land over- of ondergewaardeerd is99. Valutaspeculatie
berust met andere woorden in hoge mate op eenzijdige of extreme verwachtingen.
Door nu in een regressievergelijking de wisselkoersverwachting, die in de marlct
leeft, te relateren aan het (gedelcte) rente-ecart kan in principe worden onderzocht of
kapitaalrestricties effectief zijn in tijden van valutaspeculatie.

Het probleem is echter dat wisselkoersverwachtingen niet direct waarneembaar zijn.
Een vbeel gehanteerde oplossing in de econometrische literatuur is de toepassing van
de zg. rationele verwachtingshypothese. Deze hypothese stelt dat economische agen-
ten handelen also! zij het ware economische model van de werkelijkheid kennen.
Bijgevolg zullen zij aIle beschikbare en relevante informatie op de juiste wijze inter-
preteren en verwerken in hun verwachting voor de wisselkoers. De verwachte wissel-
koersmutatie kan dan op grond van deze veronderstelling worden benaderd door de
ex-post gerealiseerde mutatie. Eventuele verwachtingsfouten dragen onder deze om-
standigheden immers een toevalskarakter, omdat zij het gevolg zijn van nieuws en
nieuws heeft per defrnitie betrekking op onverwachte gebeurtenissen, die, over een
langere termijn bezien, geen aanleiding zullen geven voor systematische vergissingen.
Hoewel de rationele verwachtingshypothese theoretisch stevig gefundeerd lijkt en
moeilijk te weerleggen is, juist omdat de verwachtingen niet waarneembaar zijn,
komen er in de empirische literatuur steeds meer aanwijzingen dat de hypothese de
vorrning van verwachtingen op de valutamarlcten niet goed beschrijft'?'.

Een alternatieve oplossing is de verzameling van gegevens over de wisselkoersver-
wachtingen door middel van directe peilingen onder marktparticipanten, veelal valuta-
handelaren bij financiele instellingen. Het gebruik van deze peilingen is zwaar bekri-
tiseerd. Zo zou de gemiddelde koersverwachting uit de enquete geen goede indicatie
geven voor het toekomstige wisselkoersverloop als alleen de participanten met extre-
me verwachtingen posities innemen en daardoor de wisselkoers in een bepaalde
richting sturen. Bovendien zouden de geenqueteerden geen enkele prikkel hebben om
hun ware koersverwachting te onthullen'?'. In deze positivistisch-getinte kritiek tel-
len alleen de subjectieve verwachtingen op basis waarvan de marktparticipanten

99. Hier blijft in het midden op basis van welke min of meer fundamentele factoren de marktparti-
cipanten concluderen dat de valuta over- of ondergewaardeerd is. Voor de hand liggende 'fundamen-
tals' zijn de relatieve prijsontwikkeling in het binnenland, de stand van het economische beleid, het
overheidstekort en de betalingsbalanspositie.

100. Zie Cavaglia, Verschoor & Wolff (1993) of, voor een kort overzicht van de empirische
Iiteratuur naar de vorming van verwachtingen op de valutarnarkten, zie Gruijters (l99lb, p. 262-
264).

101. Zie bijvoorbeeld Koedijk & Ott (1987, p. 9). Anderzijds is naar mijn mening evenmin
duideJijk waarom de deelnemers aan dergelijke enquetes, wetende dat de uitkornsten aileen voor
onderzoekdsdoeleinden worden gebruikt, systematisch hun ware verwachtingen zouden verzwijgen.
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daadwerkelijk risico's aangaan en transacties afsluiten. In het verlengde hiervan ligt
de stelling dat een meer objectieve maatstaf voor de verwachtingen ontleend zou
moeten worden aan de prijzen, die door de acties van de participanten op de financi-
ele markten tot stand komen. Naar rnijn mening is een dergelijke 'marktconforme'
indicator voor wisselkoersverwachtingen beschikbaar en wei in de vorm van de
rentetermijnstructuur in de eurovalutarnarkten.

De gedachte achter deze indicator is eenvoudig. Door het ontbreken van noemens-
waardige regulering is er rente-arbitrage mogelijk tussen de verschillende segmenten
van de eurovalutamarkten in een financieel centrum. Als er nu een devaluatiever-
wachting ontstaat ten aanzien van een bepaalde geldeenheid, zal, ceteris paribus, de
eurorente in dat segment gaan stijgen. De mate waarin de eurorente stijgt is afhanke-
lijk van de termijn waarbinnen de devaluatie naar verwachting zal plaatsvinden. Als
de marktparticipanten op een zeker moment verwachten dat de koers in het tijdsbe-
stek van een jaar, eenmalig met 5 procent zal devalueren, dan zal de 12-maandsrente
in de euromarkt met ongeveer 5 procentpunten stijgen. Verwacht de markt dat de
devaluatie al in de eerstkomende maand zal plaatsvinden, dan zal de l-maandsrente,
uitgedrukt in procenten op jaarbasis, met rninstens 60 procentpunten stijgen'?'. Een
devaluatieverwachting op korte termijn komt dus, via een relatief scherpe stijging van
de rente aan de korte zijde van het spectrum eurodeposito's, tot uitdrukking in een
inverse rentetermijnstructuur op de betreffende eurovalutamarkt.

De effectiviteit van kapitaalrestricties en de eurorente-termijnstructuur
De eurorente-termijnstructuur heeft dus als benadering voor de wisselkoersverwach-
tingen twee voordelen. In de eerste plaats is de indicator objectief dat wit zeggen de
termijnstructuur is de uitkomst van marktfactoren. In de tweede plaats is de verwach-
tingsindicator sterk toekomstgericht ('forward-looking'); beducht voor eventuele
koersverliezen of juist anticiperend op een verwachte koerswinst, verwerken de
marktparticipanten de door hen verwachte wisselkoersmutatie over de looptijd van het
eurodeposito, (ex-ante) in de rentevoet.

De relatie tussen de effectiviteit van de kapitaalrestricties en de spanningen op de
valutamarkten wordt in een regress ie-analyse onderzocht door de eurorente-termijn-
structuur mee te nemen als verklarende variabele voor het verschil tussen de interne
en de externe rente. De euro-termijnstructuur wordt gemeten als het verschil tussen
de rente op een 12-maands en een l-maands eurodeposito in de betreffende valuta.
De hypothese luidt dat een inverse termijnstructuur (ETSj, <0), een goede weergave
is van de marktverwachting dat de valuta binnenkort zal devalueren. Als de restricties
aan de kapitaalexportzijde effectief zijn, zullen ze uitgaande, speculatieve stromen be-
lemmeren, en de interne rente beneden de externe rente stabiliseren (ij,- E~,<0). In
het omgekeerde geval komt een sterk oplopende rentestructuur (ETSj,> 0) overeen

102. Vergelijk Christodoulakis & Karamouzis (1993, p. 14-15).
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met een op korte termijn te verwachten revaluatie'?'. Wanneer de autoriteiten een
appreciatie van hun valuta willen voorkomen, kunnen ze de inkomende kapitaalstro-
men terugdringen met importrestricties. In die situatie handhaven effectieve controles
de interne rente op een hoger niveau dan de externe rente (k Ei, >0). Dus, als de
regulering van het kapitaalverkeer effectief is in perioden van valutaire spanningen
zal er een positief verband bestaan tussen de eurorente-termijnstructuur en het rente-
ecart. Na de liberalisatie van het kapitaalverkeer zorgt arbitrage ervoor dat er altijd
(gedekte) rentepariteit bestaat tussen de interne en de externe geldmarkt, ook wanneer
extreme wisselkoerverwachtingen overheersen op de valutamarkten. De regressiever-
gelijking luidt dan:

(9)

De vergelijkiug wordt geschat voor de controleperiode en voor de liberale periode.
De hypothese luidt als voigt; wanneer de kapitaalrestricties als monetair beleidsinstru-
ment effectief zijn, zal er in de controleperiode een significant positief verband be-
staan tussen het rente-ecart en de euro-termijnstructuur ({3>0) en eventueel de ver-
traagde endogene (-y >0, vanwege de lage kapitaalmobiliteit). In de liberale periode
vervallen daarentegen deze relaties ({3=0 en 1'=0). De regressieresultaten zijn weer-
gegeven in Tabel 6. De beschikbaarheid van 12- en l-maands eurorentevoeten legt
helaas beperkingen op aan de steekproefperiode voor de landen. In de tweede kolom
van de tabel wordt daarom per land de nadere periodisering aangegeven die relevant
is voor de resultaten op de betreffende regel van de tabel. Voor Australie, Canada en
de Verenigde Staten begint de steekproef pas nadat het kapitaalverkeer geliberaliseerd
is, zodat de analyse geen uitkomsten oplevert voor de deelperiode met restricties. Er
is opnieuw gebruik gemaakt van de kleinste kwadratenmethode en de standaardfouten
zijn, indien nodig, gecorrigeerd met behulp van de Newey & West-procedure.

De forme le regressieresultaten bevestigen de globale indruk die de dispersiemaatstaf
en de grafieken met de rente-ecarts voor de individuele landen eerder al hadden
gewekt. Voor de FixWorld-landen, met name Belgie, Denemarken, Frankrijk en
Italie bestaat er tijdens de controleperiode een significant positief verband tussen het
rente-ecart en de eurorente-termijnstructuur. Het zijn ook deze landen die in de Slang
en in de turbulente beginfase van het EMS, kozen voor de zg. 'soft currency' -optie
en hun valuta met enige regelmaat devalueerden ten opzichte van de Dmark. De
bijdrage van de kapitaalrestricties aan de handhaving van wisselkoersstabiliteit lijkt in
die periode vooral op de korte termijn te liggen. Voorafgaande aan de herschikkingen
bieden de controles de autoriteiten enige interne beleidsruimte: zodra de spanningen

103. In de formulering is uitdrukkelijk een sterk oplopende structuur vermeld. Als indicator voor
de wisselkoersverwachting heeft de terrnijnstructuur nameJijk ook de beperking dat andere deterrni-
nanten dan de wisselkoersverwachtingen een rol spelen. Zo zal de structuur onder norrnale omstan-
digheden een stijgend verloop te zien geven; vanwege een zekere liquiditeitsvoorkeur bij de markt-
participanten, ligt de rente op een I-maands deposito gemiddeld genomen beneden de rente op een
12-maands deposito. Een gematigd oplopende euro-rentestructuur wijst dus niet automatisch op een
in de markt levende revaluatieverwachting ten aanzien van de onderliggende valuta.
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Tabel 6: Kaeitaalrestricties ten tijde van seanningen oe de valutamarkten
ETSjI (i-Ei)._t R2Periode ex ~ :r AC HS n

Australie
L: 9.86-5.93 -0,100' -0,054 0,574' 6,2 10,2 0,39 81

[,041] [,056] [,128]
Canada

L: 1.76-5.94 -0,057" 0,001 0,476' 16,2 5,7 0,22 221
[,026] [,032] [,106]

Japan C: 3.77-12.80 0,172 0,435' 0,504' 3,3 0,0 0,63 46
(,197) (,128) (,116)

L: 1.81-5.94 0,014 0,032 0,052 12,9 0,0 -0,0 161
[,015] [,038] [,070]

Groot- C: 1.75-6.79 0,933' 0,322 0,319' 12,9 24,1 0,21 54
Brittannie [,327] [,167] [,150]

L: 7.79-5.94 -0,003 -0,024 -0,003 4,2 8,7 0,02 179
[,007] [,016] [,079]

Verenigde
Staten

L: 1.75-5.94 -0,308' 0,002 0,466' 22,6 69,5 0,21 233
[,078] [,058] [,112]

Duitsland C: 1.76-12.77 0,259' -0,045 -0,257 3,5 2,6 -0,0 24
(,118) (,lll) (,312)

L: 1.78-5.94 0,106' -0,085 0,301" 11,3 3,7 0,15 197
[,024] [,042] [,082]

Belgie C: 11.80-4.83 -0,580' 0,510' 0,364' 4,3 2,1 0,69 30
(,287) (,076) (,105)

L: 5.83-5.94 -0,064' 0,076 0,228' 11,5 1,0 0,11 133
[,029] [,054] [,072]

Denemarken C: 6.85-9.88 -0,319 0,636' 0,972' 0,8 0,2 0,92 40
(,213) (,305) (,048)

L: 10.88-5.94 0,009 0,043 -0,106 10,2 0,7 0,04 68
[,035] [,057] [,228]

Frankrijk C: 1.76-3.89 -1,336' 0,552' 0,457" 36,3 16,6 0,63 159
[,205] [,081] [,092]

L: 4.89-5.94 0,080' -0,120' -0,110 11,2 8,7 0,42 62
[,017] [,046] [,060]

Italie C: 6.78-10.88 -0,694' 0,654' 0,615' 21,3 9,6 0,75 125
[,208] [,088] [,068]

L: 11.88-2.94 0,346' -0,079 0,370' 10,4 0,0 0,14 64
[,127] [,224] [,098]

Nederland C: 1.76-5.81 0,206' 0,027 -0,248' 4,5 0,4 0,03 65
(,106) (,065) (,124)

L: 6.81-5.94 0,016 0,007 0,188 7,1 6,8 0,Q3 156
[,006] [,011] [,085]

Toelichting:
I. Het sterretje ' geeft aan dat de geschatte coefficient statistisch significant verschilt van nul bij een onbetrouwbaarheid

van 5%.
2. De gewone standaardfouten van de geschane coefficienten die de ldeinste kwadratenmethode oplevert staan verrneld

tussen ronde (.). In het geval dat de storingsterrnen autocorrelatie en heteroskedasticiteit vertonen zijn de standaard-
fouten (tussen rechte [.]) gecorrigeerd met de Newey & West-procedure.

3. De periodisering: C staat voor de periode met effectieve controles en L voor de liberale periode.
4. Zie voor kolom AC en HS: opmerking 5 en opmerking 6 bij tabel 2.
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in de valutamarkten oplopen onder invloed van devaluatieverwachtingen, neemt het
rente-ecart toe. In het geval van Nederland en Duitsland is de eurorente-termijnstruc-
tuur daarentegen niet significant in de controleperiode; met hun relatief harde valuta
hebben zij blijkbaar geen systematisch beroep hoeven te doen op restricties om span-
ningen op de valutamarkten weg te nemen. In de liberale periode vervalt conform de
hypothese, voor aIle landen het positieve verband tussen de termijnstructuur en het
rente-ecart,

Opmerkelijk zijn tenslotte de resultaten voor Japan en Groot-Brittannie, die beide,
naar begrippen van de FlexWorld, relatief lang een beroep hebben gedaan op kapi-
taalcontroles. In de controleperiode blijkt voor hen ook een positief verband te be-
staan tussen de eurorente-terrnijnstructuur en het rente-ecart. Deze resultaten, in
combinatie met de wisselkoersregime-ratio's uit tabel 4, wijzen erop dat ook deze
FlexWorld-landen kapitaalcontroles (met succes) hebben toegepast bij spanningen op
de valutamarkten om fluctuaties in de externe waarde van hun valuta te mitigeren.

Kapitaalrestricties en de relatieve posities in de FixWorld
In aanvulling op de resultaten met de eurorente-termijnstructuur zal nu voor de Fix-
World-landen worden onderzocht of er ook op een andere manier een relatie kan
worden gelegd tussen de inzet van kapitaalrestricties en de omstandigheden op de
valutamarkten. Met name voor de FixWorld-landen, die in een valutastelsel officieel
ieder een expliciete wisselkoersdoelstelling nastreven, is er namelijk een goed alterna-
tief voor de euro-termijnstructuur beschikbaar. De spanningen in de valutamarkten
zullen namelijk ook tot uitdrukking komen in de zg. relatieve positie van de verschil-
lende Europese valuta's.

Het belangrijkste element van het EMS en, voordien, van het Europese Slangarran-
gement is het zg. pariteitenrooster, waarin de bilaterale of kruiselingse spilkoersen
van de deelnemende valuta's zijn vastgelegd alsmede de zg. interventielimieten. De
interventielimieten liggen aan weerszijden van elke spilkoers op het uiterste van de
toegestane fluctuatiemarges, die oorspronkelijk gelijk zijn aan -2'A en +2'A procent
(voor Italie: ±6 procent)'?' . Elke deelnemer aan het stelsel is verplicht te interveni-
eren zodra de nationale geldeenheid door een appreciatie of een depreciatie, de
onder- of de bovengrens van de totale fluctuatieband bereikt. De procentuele afwij-
king tussen de feitelijke koers en de officiele spilkoers geeft de positie van een valuta
weer. Vanwege de interventieverplichting kunnen de posities van de deelnemende
valuta's (even afgezien van de lire) nooit meer dan 2 'A-procentpunt uit elkaar liggen.
De relatieve posities worden vervolgens verkregen door de procentuele spilkoersaf-
wijkingen van de verschillende valuta's te standaardiseren in een (symmetrische) band
rond nul 105 . De valuta die sinds de laatste herschikking het meest gedeprecieerd is,

104. Officieel zijn de toegestane fluctuatiemarges in augustus 1993 opgerekt tot + 15 procent en -
15 procent. Omdat de marges voor het grootste deel van de steekproef ± 2\4 procent waren, wordt
hier geredeneerd vanuit die situatie.

105. Voor de berekeningsmethode van de relatieve posities op basis van de procentuele spilkoers-
afwijkingen van de contante koersen wordt verwezen naar Central Bank of Ireland (1979, p. 76-82)
of Mar Eijffinger & In 't Veld (1987, p. 12-15). Merk op dat een valuta conform de continentale
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bevindt zich onderin de band. Overeenkomstig zit de valuta die het sterkst geappre-
cieerd is bovenin de band. De uiterste waarden voor de relatieve posities bedragen ±
1Va procent. Deze grenzen worden actueel zodra een kruiselingse koers de interventie-
limieten bereikt en de twee betrokken lidstaten verplicht zijn om te intervenieren,

Voor de FixWorld is het alleszins de moeite waard om de relatieve positie van een
valuta als verklarende variabele mee te nemen in de regressie-analyse voor het rente-
ecart. Terwijl de rentetermijnstructuur op indirecte wijze een relatie legt tussen de
wisselkoersverwachtingen en de effectiviteit van restricties, wordt met de relatieve
posities een direct verband gelegd tussen de wisselkoersontwikkeling c.q.
-doelstelling en de regulering van het kapitaalverkeer. Daartegenover staat dat de
relatieve positie van een valuta een momentopname geeft van het feitelijke wissel-
koersverloop sinds de laatste herschikking en als zodanig in mindere mate een
'forward looking' -karakter draagt. Maar in de tijd zullen de participanten in de finan-
ciele markten op basis van de ontwikkeling in de relatieve posities, het wisselkoersbe-
leid van de afzonderlijke lidstaten nader leren kennen en in het bijzonder de 'hard-
heid' van de wisselkoersdoelstelling weten te typeren. Door dit leerproces en de
opgebouwde reputatie van de autoriteiten zullen de koersverwachtingen en dan met
name verwachte herschikkingen, afhankelijk zijn van de relatieve posities die de
valuta's innemen in de officiele band'?'. De gedachte is dus dat valuta's die met
enige regelmaat onderin de band wegzakken gevoeliger zijn voor speculatieve druk
als gevolg van devaluatieverwachtingen. Omgekeerd geldt in principe een analoge
redenering voor valuta's die hoog in de band zitten.

Voorzover de monetaire autoriteiten in de lidstaten naast hun wisselkoersdoelstelling
ook nog ruimte willen creeren voor (daarmee inconsistente) interne beleidsdoelstellin-
gen zullen zij kapitaalrestricties toepassen om hun valuta binnen de band te houden.
Een zwakke relatieve positie (RPjt< 0) vergt de inzet van controles aan de exportzij-
de (indien effectief, ij,-Eij,< 0) om het aanbod van de betreffende valuta in de valuta-
markt te reduceren en de neerwaartse druk weg te nemen. Omgekeerd vereist een
sterke relatieve positie (RP;, > 0) de inzet van controles aan importzijde (indien effec-
tief, ij-Ei, > 0) om de vraag naar de valuta te remmen en de opwaartse druk weg te
nemen. Er is met andere woorden een eenduidige positieve relatie te verwachten
tussen het rente-ecart en de relatieve positie van een valuta, wanneer de kapitaalres-
tricties op doeltreffende wijze door de monetaire autoriteiten van dat land gebruikt
worden om de wisselkoers van hun valuta binnen de officiele band van de Europese
valutasystemen te stabiliseren.

wisselkoersdefmitie de bovenste (resp. onderste) interventielimiet bereikt wanneer hij deprecieert
(resp. apprecieert). Bij de berekening van de relatieve posities wordt hiervoor gecorrigeerd, zodat
de zwakste valuta onderin de band belandt en de sterkste valuta bovenin de band.

106. De relatie tussen de positie van een EMS-valuta en verwachte herschikkingen van de spil-
koers is ook elders in de Iiteratuur gelegd. Chen & Giovannini (1993. p. 13) concluderen in een
empirisch onderzoek naar meer dan 10 mogelijke deterrninanten van verwachte spilkoersherschikkin-
gen: ..The most important finding is that expected parity changes vary over time, and appear to be
significantly related to a number of variables. The variables that have consistently high explanatory
power are the length of time since the last realignment (measuring the reputation of the central
bank) and the deviation of exchange rates from central parity." (mijn onderstreping).
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De regressievergelijking bevat niet alleen het niveau van de relatieve positie (RP;J,
maar ook de mutatie in de relatieve positie (.1RPjt=RPjt-RPjt_I)' Deze specificatie
brengt een gradatie aan in de effectiviteit van de kapitaalrestrictries. Als er een syste-
matisch verband bestaat tussen het rente-ecart en het niveau van de relatieve positie
in de controleperiode hebben de restricties een sterke werking; ze zijn in staat om de
interne monetaire ontwikkeling te isoleren, 66k wanneer een valuta zich langere tijd
onder- of bovenin de band bevindt. Blijkt daarentegen een positief verband tussen het
rente-ecart en de mutatie in de relatieve positie dan hebben de controles een zwakke
werking; ze bieden aIleen op korte termijn enige autonomie, in die zin dat de contro-
les bindend zijn voor kapitaalstromen die reageren op een verslechtering (of: verbete-
ring) van de relatieve positie. Als de valuta langere tijd onderin (of: bovenin) de band
vertoeft, hebben de restricties geen effect meer. De regressievergelijking luidt dus als
volgt:

(10)

De regressieresultaten zijn weergegeven in Tabel 7. De hypothese is dus dat effectie-
ve restricties een sterke ({31> 0) of tenminste een zwakke ({32> 0) werking hebben.
Voor de volledigheid is de nadere periodisering per land vermeld in de tweede kolom
van de tabel. Aangezien Italie vanaf februari 1973 niet meer heeft deelgenomen aan
het Europese slangarrangement is het niet mogelijk om voor de lire een relatieve
positie in de jaren zeventig te berekenen. Ook voor Frankrijk is de steekproef afge-
stemd op het EMS-tijdvak107

.

De resultaten voor de controleperiode wijzen voor vijf van de zes landen op een
significant positief verband tussen het rente-ecart en de relatieve positie of de mutatie
daarin. Dit resultaat ondersteunt de kernbypothese dat de kapitaalrestricties een be-
langrijk instrument zijn geweest van het valutamarktbeleid: de inzet en de effectiviteit
van de controles vertonen in bijna alle FixWorld-landen een systematisch verband
met het wisselkoersverloop binnen de officiele fluctuatiemarges anderzijds. De enige
uitzondering is - niet geheel onverwacht - Duitsland, dat zijn controles blijkbaar niet
stelselmatig heeft gebruikt om de koers van de Dmark te stabiliseren ten opzicht van
de andere Europese valuta's. In Denemarken en in Nederland vertonen de restricties
in de controleperiode een sterke werking. Daarentegen hebben de restricties van
Belgie, Frankrijk en Italie slechts een zwakke werking. Dit suggereert dat de mone-
taire autoriteiten in de drie laatstgenoemde landen slechts tijdelijk enige autonomie
hebben verworven door middel van de beperkingen op het, in hun geval, uitgaande
kapitaalverkeer.

107. Frankrijk verliet de Slang twee keer. Hierdoor participeerde Frankrijk in totaal, gerekend
vanaf maart 1973, slechts 19 maanden in de Slang, waarvan de eerste keer elf maanden achtereen en
de tweede keer acht aaneengesloten rnaanden.
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Tabel 7: De kapitaalrestricties en de relatieve posities in de FixWorld
RP LlRP (i-Ei).,

0/ {3, (3, 'Y AC HS R2 n

Belgie C: 3.73-5.83 -0,325' 0,140 0,794' 0,672' 1,7 6,8 0,44 123
[,162] [,166] [,393] [,087]

L: 6.83-5.94 -0,050 0,D38 0,082 0,262' 1,2 0,0 0,08 132
(,028) (,034) (,071) (,085)

Denemarken C: 2.76-10.88 0,254 0,694' -0,411 0,758' 5,0 0,1 0,58 153
(,192) (,233) (,253) (,053)

L: 11.88-5.94 -0,019 0,006 0,179' -0,201 8,8 0,0 0,0 67
[,147] [,103] [,081] [,193]

Duitsland C: 3.73-12.77 0,075 0,070 -0,262 0,880' 4,7 8,8 0,88 58
[,078] [,091] [,186] [,077]

L: /.78-5.94 0,102' -0,029 0,025 0,315' 8,1 3,7 0,11 197
(,020) (,021) (,027) (,066)

Frankrijk C: 3.79-3.89 -0,656' 0,337 1,437 0,699' 9,4 13,9 0,46 121
[,268] [,346] [,676] [,114]

L: 4.89-5.94 0,159 0,076 0,055 -0,022 2,7 7,2 -0,0 62
[,064] [,068] [,115] [,044]

Italie C: 3.79-10.88 -0,293 0,069 0,617 0,742' 2,0 9,9 0,58 116
[,221] [,109] [,258] [,088]

L: 11.88-8.92 0,244' 0,131 -0,036 0,359' 6,3 0,0 0,17 46
(,098) (,105) (,118) (,144)

Nederland C: 3.73-5.81 0,085 0,248' -0,068 -0,115 0,9 1,7 0,02 99
(,084) (,121) (,142) (,097)

L: 6.81-5.94 0,018' -0,003 -0,006 0,181' 6,8 5,4 0,03 156
[,007] [,007] [,007] [,087J

Toelichting:
I. Het sterretje .

geeft aan dat de geschatte coefficient statistisch significant verschilt van nul bij een onbe-
trouwbaarheid van 5 % .

2. De gewone standaardfouten van de geschatte coefficienten die de kleinste kwadratenmethode oplevert staan
vermeld tussen ronde (.). In het geval dat de storingstermen autocorrelatie en heteroskedasticiteit vertonen
zijn de standaardfouten (tussen rechte [.J) gecorrigeerd met de Newey & West-procedure.

3. De periodisering: C staat voor de periode met effectieve controles en L voor de liberale periode.
4. Zie voor kolom AC en HS: opmerking 5 en opmerking 6 bij label 2.

Tenslotte is er in de liberale periode voor aile landen, met uitzondering van Dene-
marken, geen significant verband meer tussen het rente-ecart en de relatieve positie.

Kapitaalrestricties en valutaspeculatie.
De eurorente-termijnstructuur en de relatieve posities geven een indicatie voor span-
ningen in de valutamarkten en de speculatie op basis van verwachte spilkoersher-
schikkingen. In de literatuur bestaan er twee typen rnodellen die valutaspeculatie
verklaren op basis van het rationele gedrag van marktparticipanten, In beide modellen
vindt uiteindelijk een regimewijziging plaats omdat de monetaire autoriteiten van het
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land onder de speculatieve druk hun vaste wisselkoersdoelsteIling moeten opgeven.
Dergelijke drastische regimewisselingen zijn binnen de Europese valutastelsels maar
incidenteel voorgekomen'". Toch kunnen de modellen inzicht verschaffen in de
achterliggende oorzaken van de speculatieve druk en in de toepassing van kapitaal-
restricties in dergelijke situaties.

Het eerste type sluit het nauwste aan bij de redenering die impliciet ten grondslag
ligt aan de centrale hypothese van het empirisch onderzoek in dit hoofdstuk'?'. In
het kort ontstaat in deze modellen een valutacrisis doordat de autoriteiten van het
betreffende land beleidsdoelstellingen nastreven, die niet consistent zijn met elkaar.
De geloofwaardigheid van de wisselkoersdoelstelling neemt in deze modellen af
doordat de autoriteiten in het binnenland een (te) ruim monetair beleid voeren. De
bron voor de hoge binnenlandse liquiditeitscreatie is bij veronderstelling meestal het
overheidstekort. Door de monetaire financiering van dit tekort ontstaat een overschot
aan binnenlandse liquiditeiten in de vermogensportefeuille van de particuliere sector.
Bijgevolg onstaat er een surplus aan reel kassen in de portefeuilles en stiijgt de vraag
naar andere activa waaronder vreemde valuta. De monetaire autoriteiten voorzien in
de vraag naar vreemde valuta omdat ze de vaste wisselkoersdoelstelling alleen met
valutamarktinterventies trachten te realiseren. De gedachte is nu dat de officiele
reserves uitputbaar zijn en dat de monetaire autoriteiten de interventies zullen opge-
yen zodra de reserves beneden een zekere drempelwaarde dalen. Op dat moment
wordt de externe doelstelling losgelaten en gaat de wisselkoers zweven. Het porte-
feuille-evenwicht herstelt zich in die situatie niet door een (hoeveelheids)aanpassing
in de voorraad vreemde valuta, maar door een (prijs)aanpassing in de wisselkoers,
i.c. een depreciatie van de eigen valuta. Anticiperend op dit koersverlies zullen de
econornische agenten nog voordat de officiele reserves beneden de drempelwaarde
zakken, hun vraag naar vreemde valuta intensiveren. Aldus wordt als het ware een
speculatieve aanval ingezet op de deviezenreserves van de centrale bank, waardoor
het moment van de wisselkoersregimewisseling in de tijd dichterbij komt.

Door de vrij mechanische en overmatige liquiditeitscreatie in het binnenland en de
veronderstelde uitputbaarheid van de reserves is de overgang naar flexibele wissel-
koersen in dit model op den duur onvermijdelijk. Dit betekent niet dat er geen onze-
kerheid zou kunnen bestaan omtrent het precieze moment waarop de autoriteiten de
vaste wisselkoersdoelstelling verlaten. De economische agenten weten bijvoorbeeld
niet zeker hoeveel deviezenreserves de autoriteiten bereid zijn in te zetten. Deze
onzekerheid zou kunnen leiden tot een serie speculatieve aanvallen die wordt afge-
wisseld door korte perioden waarin het vertrouwen van de economische agenten in
het valutaire beleid van de autoriteiten tijdelijk herstelt!". Er kan ook onzekerheid

108. Namelijk in het geval dat Frankrijk het slangarrangement verliet in januari 1974 en voor de
tweede keer, definitief in maart 1976. In september 1992 zijn Italie en Groot-Brittannie uit het EMS
gestapt.

109. Deze richting in de literatuur omtrent •rational speculative attacks' en 'balance-of-payments
crises' vindt haar origine bij Krugman (1979); later zijn er vele uitbreidingen op dit model tot stand
gekomen. Zie bijv. Flood & Garber (1984), WypJosz (1986), Park & Sachs (1987) en Cumby &
Van Wijnbergen (1989).

110. Zie Krugman (1979, p.323).
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bestaan over de invoering van kapitaalrestricties als additioneel instrument van het
valutabeleid. Als de controles volledig effectief zijn en alle kapitaalexport belemme-
ren zal de speculatieve aanval niet meer via het kapitaalverkeer plaatsvinden maar
weI via het lopende rekeningverkeer. Anticiperend op de depreciatie en op het hogere
prijsniveau in bet binnenland zullen de ingezetenen immers meer goederen uit het
buitenland gaan importeren. Bovendien zullen ze de importbetalingen zo snel moge-
lijk afwikkelen en eventuele exportontvangsten zo lang mogelijk uitstellen. De finan-
ciering van het grotere lopende rekeningtekort bolt de officiele reserves uit, waardoor
de autoriteiten alsnog gedwongen worden de wisselkoersdoelstelling op te geven 111.

Dit geldt a fortiori voor bet geval waarin de controles niet aIle kapitaalverkeer onmo-
gelijk maken omdat ze lekken'".

In het eerste type modellen is de speculatieve aanval dus het resultaat van het ratio-
nele gedrag van de economische agenten en bestaande fundamentele onevenwichtig-
beden als gevolg van inconsistente beleidsdoelstellingen. De speculatieve aanvalloopt
als het ware vooruit op gebeurtenissen die zich onafwendbaar in de toekomst zullen
voordoen. In een tweede type model zijn rationele speculatieve aanvallen ook moge-
lijk als er nog geen aanleiding voor bestaat, in de vorm van fundamentele oneven-
wichtigheden en/of inconsistente beledisdoelstellingen. Indit type ontstaat de specula-
tieve druk enkel op basis van het vermoeden bij de marktparticipanten dat een even-
tuele speculatieve aanval zelf een beleidswijziging teweeg zal brengen. Dit vermoe-
den houdt bijvoorbeeld in dat de toekomstige overgang naar flexibele wisselkoersen
als gevolg van de succesvolle speculatieve aanval, de autoriteiten zal doen besluiten
om een inflatoir binnenlands monetair beleid te gaan voeren. Zonder de speculatieve
aanval zou de beleidswijziging niet optreden en zou de wisselkoersdoelstelling in
principe houdbaar blijven'": Een zwak punt van deze modellen is dat er voor de
economische agenten een goede reden moet zijn om te vermoeden dat de autoriteiten
van de bestaande beleidslijn zullen afwijken als de speculatieve aanval optreedt en in
een regimewisseling resulteert!".

111. Dit geval wordt uitgewerkt door Park & Sachs (1987); zij concluderen: "Our main result is
that capital controls are effective in delaying, but not preventing, a breakdown of a fixed exchange
rate regime in the presence of money-financed fiscal deficits. "

112. Zie Gros (1992) voor een toepassing met lekkende kapitaaIcontroles in het EMS.
113. Zie Obstfeld (1986) voor een analyse van de omstandigheden waarin: "balance-of-payments

crises may indeed be self-fulfilling events rather than the inevitable result of unsustainable macro-
economic policies. Such crises are apparently unnecessary (..). They reflect not irrational behavior,
but an indeterminancy of equilibrium that may arise when agents expect a speculative attack 10

cause a sharp change in government macroeconomic policies. "- Obstfeld (1986, p. 72).
114. Eichengreen & Wyplosz (1993, p. 36-42) passen dit model toe op de EMS-crisis in sep-

tember 1992. Als aanleiding voor de onzekerheid van de economische agenten zien zij de Maas-
trichtse convergentiecriteria voor de participatie van de EG-landen aan de EMU, want (p. 39-41):
".. tensions provoked by the market may disqualify a country for EMU and thereby introduce scope

for self-fulfilling attacks. A speculative attack forcing a devaluation might disqualify a country from
EMU participation. This in turn would remove the government's incentive 10 maintain current
policies whose principal benefits resided in qualifying the country for EMU. A rational government
would shift toward more accomodating policies only if attacked. But the knowledge that it had this
incentive to change policy in the event of an attack provided foreign exchange traders the incentive
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De centrale hypothese uit de analyse in dit hoofdstuk sluit het beste aan bij het eerste
type modellen waarin de valutaspeculatie wordt gevoed door bestaande macro-econo-
mische onevenwichtigheden. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder uit naar de
vraag of kapitaalrestricties de autoriteiten in staat stellen om tijdelijk de speculatieve
druk te weerstaan en een intern monetair beleid te voeren dat niet afgestemd is op het
beleid in de andere lidstaten en derhalve niet consistent is met de vaste wisselkoers-
doelstelling. Eigenlijk zijn de besproken modellen niet helemaal van toepassing op de
ervaringen van de FixWorld-landen. Binnen de Europese valutastelsels heeft immers
altijd de mogelijkheid bestaan om de geldeenheid te devalueren zonder het streven
naar onderling stabiele wisselkoersen meteen volledig op te geven 115. Daarnaast
hebben sommige EMS-Ianden op relatief grote schaal en over langere perioden kapi-
taalcontroles toegepast, die in de literatuur nogal eens buiten beschouwing blij-
ven'": De modellen bieden niettemin een onderbouwing voor de keuze van de vari-
abelen in de regressie-analyse.

Als eerste verklarende variabele heb is gekozen voor de (procentuele) mutatie in de
officiele deviezenreserves. De theoretische drempelwaarde voor de deviezenreserves
waarbij de autoriteiten over zouden stappen op een flexibeler regime of zouden be-
sluiten tot een herschikking, is immers niet direct waameembaar!". Eventuele spe-
culatie tegen een valuta leidt in ieder geval weI tot gedwongen steunaankopen door de
autoriteiten uit het betreffende land. Een sterke daling in de officiele deviezenreserve
is een signaal voor de marktparticipanten dat een speculatieve aanval is ingezet,
waardoor ook zij speculatieve posities tegen de betreffende valuta zullen gaan inne-
men. Onder deze omstandigheden dreigt de speculatie zichzelf te versterken en zou-
den effectieve kapitaalcontroles enige verlichting kunnen bieden van de interventie-

to undertake it. (..) ... self-fulfilling attacks can occur in theory. The events of the summer of 1992
confirm that they can occur in practice."

115. Wyplosz (1986) onderzoekt in theorie de mogeJijkheden voor de monetaire autoriteiten in een
valutastelsel met vaste maar aanpasbare wisselkoersen om speculatieve aanvallen af te wenden en
daardoor het valutastelsel te behouden. Tot de mogeJijkheden behoren: (1) de introductie van kapi-
taalcontroles die de omvang van de valutaspeculatie terugdringen, eventueel via een dusdanige
verhoging van de transactiekosten dat de verwachte wisselkoerswinst van de speculanten wordt
gecompenseerd, en (2) de introductie van onzekerheid door de monetaire autoriteiten bijvoorbeeld
ten aanzien van het tijdstip van de herschikking, de omvang van de herschikking, het toekomstige
monetaire beleid en de drempelwaarde van de deviezenreserves.

116. Uitzonderingen zijn Wyplosz (1986), Park & Sachs (1987), Gros (1992) en het uitvoeriger
besproken onderzoek van Cody (1989). In het model van Dellas & Stockman (1988) heeft de kans
op de invoering van kapitaalrestricties om een speculatieve aanval tegen te gaan zelfs een averrechts
effect (p. 2): ".. the threat of capital controls ignites speculative attacks instead of serving to deter
them.". Bacchetta (1990) laat in een theoretische analyse zien dat het tijdeJijke gebruik van kapitaal-
restricties op den duur niet effectief is om speculatieve aanvallen af te slaan; de econornische agen-
ten zullen door het terugkerende karakter van de maatregelen steeds beter leren te anticiperen op de
invoering van de controles en de speculatieve aanval eerder inzetten (p. 253): ".. the anticipation of
controls modifies the dynamics of the crisis ... there may be a speculative attack just before the
imposition ... " .

117. Zie bijv. Wyplosz (1986, p. 175): "I have assumed that the central bank's minimum level of
reserves is publicly known ... It is generally the case, though, that central banks carefully avoid being
tied to any such target and randomize their policy actions."
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plicht. Een daling in de vreemde valutareserves van de moneta ire autoriteiten
(~DRj(<0) vergt de inzet van effectieve controles aan kapitaalexportzijde (zodat, ijt-
E~«O).

In de tweede plaats is de inzet van een rationele speculatieve aanval athankelijk van
de binnenlandse monetaire situatie. De geloofwaardigheid van de officiele wissel-
koersdoelstelling wordt ondermijnd als het binnenlandse monetaire beleid niet consis-
tent is met het valutabeleid. Dit geldt a fortiori wanneer de gevoerde beleidslijn in
een land sterk afwijkt van die in de andere landen die deelnemen aan het valutastel-
sel. De autoriteiten van een land kunnen een zekere interne autonomie verwerven
door de inzet van kapitaalcontroles, mits de restricties de mobiliteit van het kapitaal-
verkeer doeltreffend weten te reduceren. In de regressie-analyse fungeert de groei
van de binnenlandse kredietverlening als indicator voor de binnenlandse liquiditeits-
creatie!". De relatie met de moneta ire ontwikkeling in de andere landen wordt ge-
legd door de groeivoet van de kredietverlening in een land te verminderen de gemid-
delde kredietgroei in aile FixWorld-landen. Een relatief hoge kredietgroei (~RKGj(>
0) vereist in een stelsel met stabiele wisselkoersen effectieve kapitaalrestricties aan
exportzijde (ij(-Ei, <0). Wanneer de autoriteiten van een land een strakker monetair
beleid willen voeren (~RKGj(<0) zonder een revaluatie uit te lokken, zullen ze aan
kapitaalimportzijde restricties dienen op te leggen (zodat kEij( > 0).

Een en ander betekent dat in de controleperiode een positief verband mag worden
verwacht tussen het rente-ecart en de mutatie in de deviezenreserves en een negatief
verband tussen het rente-ecart en de relatieve binnenlandse kredietgroei. De regres-
sievergelijking luidt dan:

(11)

De resultaten zijn weergegeven in Tabel 8. Zoals gebruikelijk vermeld kolom 2 de
nadere periodisering. Ook hier geldt dat de beschikbaarheid van de reeksen, in het
bijzonder die voor de binnenlandse kredietverlening, beperkingen oplegt aan de
steekproefperiode.

De resultaten zijn gemengd. Opmerkelijk is dat in de controleperiode voor alle
landen sprake is van een positief verband tussen het rente-ecart en de mutatie in de
officiele deviezenreserves; in het geval van Belgie, Denemarken, Duitsland, Italie en
Nederland is zelfs sprake van een significant positief verband. Deze uitkomst lijkt
opnieuw de stelling te bevestigen dat de restricties op het kortlopende kapitaalverkeer

U8. In de regressievergelijking is dus niet de mutatie in de binnenJandse geldhoeveelheid opgeno-
men, omdat dan dubbelteUingen kunnen ontstaan met de mutatie in de officiele deviezenreserve. Dit
voigt vrij eenvoudig door de balans van de centrale bank en het binoenJandse commerciele bankwe-
zen te consolideren. Aan de passivazijde van die geconsolideerde balans staat dan in principe de
binoenJandse geldhoeveelheid, terwijl aan de activazijde de deviezenreserves van de centrale bank,
het buitenlandse actief van de cornmerciele banken en de binnenJandse kredietverlening voorkomen.
Een mutatie in de geldhoeveelheid is dus boekhoudkundig niets anders dan de som van de mutatie in
de deviezenreserves van het collectieve bankwezen en de mutatie in de binnenJandse kredietverle-
ning.
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Tabel8: Kapitaalrestricties en de determinanten van valutaspeculatie
<lDR <lRKG (i-Ei).,

ex {3, (3, 'Y AC HS R2 n

Belgie C: 3.73-5.83 -0,522 0,046" -0,104 0,604" 1,7 11,9 0,45 123
[,125] [,015] [,173] [,088]

L: 6.83-12.90 -0,087 0,006 -0,020 0,26S" 1,5 0,0 0,05 91
(,038) (,006) (,028) (,102)

Denemarken C: 2.76-10.88 0,283 0,05S" 0,126" 0,769' 4,3 0,5 0,62 153
(,177) (,011) (,058) (,051)

L: 11.88-2.94 -0,011 -0,01S' 0,051 -0,005 6,7 1,7 0,14 65
(,060) (,005) (,026) (,125)

Duitsland C: 3.73-12.77 0,042 0,071" 0,021 0,877' 11,1 8,8 0,89 58
[,088] [,030] [,159] [,066]

L: 1.78-3.94 0,094' 0,003 -0,029 0,304' 6,8 1,4 0,10 195
(,019) (,002) (,015) (,068)

Frankrijk C: 4.78-3,89 -0,732' 0,028 0,213 0,622' 4,9 23,7 0,39 132
[0,179] [,035] [,293] [,122]

L: 4.89-12.92 0,100 -0,017 -0,047 0,182 0,1 4,5 0,08 46
[,027] [,011] [,044] [,109]

Italie C: 2.77-10.88 -0,437 0,052" 0,100 0,727' 6,2 20,1 0,55 141
[,166] [,023] [,102] [,105]

L: 11.88-10.93 0,317 0,019 0,007 0,372' 6,7 0,5 0,17 61
(,103) (,011) (,055) (,120)

Nederland C: 4.73-5.81 0,089 0,030' 0,013 -0,181 1,0 0,1 0,11 98
(,080) (,008) (,077) (,096)

L: 6.81-2.94 0,018 -0,001 0,005 0,191' 8,0 4,7 0,02 153
[,009] [,001] [,006] [,082]

Toelichting:
I. Het sterretje

.
geeft aan dat de geschatte coefficient statistisch significant verschilt van nul bij een onbe-

trouwbaarheid van 5 % .
2. De gewone standaardfouten van de geschatte coefficienten die de kJeinste kwadratenmethode oplevert staan

verrneld tussen ronde (.). In het geval dat de storingsterrnen autocorrelatie en heteroskedasticiteit vertonen
zijn de standaardfouten (tussen rechte [.J) gecorrigeerd met de Newey & West-procedure.

3. De periodisering: C staat voor de periode met effectieve controles en L voor de liberale periode.
4. Zie voor kolom AC en HS: opmerking 5 en opmerking 6 bij tabel 2.

en valutamarktinterventies complementair zijn als instrumenten van het wisselkoers-
beleid. De relatieve mutatie in de binnenlandse kredietverlening doet het beduidend
minder in de regressieresultaten. Tegen mijn hypothese in is de coefficient meestal
(niet-significant) positief in de controleperiode. Tegelijkertijd kan het ontbreken van
een systematisch verband tussen het ecart en de relatieve kredietgroei geinterpreteerd
worden als een indicatie dat de controles niet effectief zijn; ze zijn blijkbaar niet in
staat geweest zijn om de binnenlandse monetaire ontwikkeling van een land te isole-
ren van de ontwikkelingen in de andere landen.
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4.7 Conclusie

Dit hoofdstuk deed verslag van een kwantitatief onderzoek naar de toepassing en de
effectiviteit van officiele controles op het kortlopende kapitaalverkeer voor een groep
van elf OESO-Ianden in de laatste twee decennia. Afhankelijk van het wisselkoers-
regime zijn de landen verdeeld over twee regio's: tot de FixWorld behoren de Euro-
pese landen die sinds langere tijd participeren in een onderling wisselkoersssysteem,
en tot de FlexWorld behoren de landen die geen expliciete wisselkoersdoelstelling
nastreven. De analyse combineert de institutionele benadering met de prijsbenadering.
Ten aanzien van de effectiviteit van de kapitaalrestricties is een nuancering aange-
bracht: de restricties zijn effectief in technische zin, wanneer zij de binnenlandse
financiele markten zodanig isoleren van de ontwikkelingen op de internationale mark-
ten, dat de interne rente systematisch afwijkt van de - voor een eventueel verschi! in
valutadenominatie gecorrigeerde - externe rente. In economische zin zijn de controles
evenwel pas effectief wanneer zij bijdragen tot de realisatie van de achterliggende
beleidsdoelstelling. De kernhypothese van dit hoofdstuk is dat de restricties op het
korte kapitaalverkeer primair een instrument zijn om de wisselkoers te stabiliseren.
Wanneer de maatregelen in econornische zin effectief zijn, stellen zij de monetaire
autoriteiten in staat om andere instrumenten te reserveren voor binnenlandse beleids-
doelstellingen. Het onderscheid tussen de effectiviteit van controles in technische en
economische zin speelt een belangrijke rol in de opbouw van de empirische analyse.

Op basis van de historisch-institutionele benadering is het mogelijk de regulering
van het kapitaalverkeer door een land te typeren. Daarbij worden drie dirnensies
onderscheiden, te weten de fasering van de maatregelen in de tijd, de intensiteit en de
orientatie van het controlestelsel. Aldus resulteert voor elk land een reguleringspad,
of zo men wi!, een liberalisatieschema dat de genoemde kenmerken markeert in de
loop van de tijd. Dit pad levert een bruikbaar uitgangspunt, om door middel van een
regress ie-analyse in de prijsbenadering te toetsen of de restricties effectief zijn in
enge zin. Uit de resultaten blijkt dat de orientatie van de restricties en de intensiteit,
waarmee ze worden toegepast, in de meeste gevallen tot uitdrukking komen in res-
pectievelijk het teken en de omvang van het ecart tussen de interne en de externe
rente. Bovendien blijkt de liberalisatie van het kapitaalverkeer een gefaseerde ontwik-
keling te zijn, waarin perioden met meer en minder intensieve controles elkaar afwis-
selen. Tenslotte zijn de restricties doorgaans al enige tijd v66r de officiele liberalisa-
tiedatum niet meer effectief; blijkbaar hebben de autoriteiten al een liberale houding
aangenomen, maar wachten ze nog even met de formele intrekking van dit instru-
mentarium. Een aanvullende verklaring is dat de marktpartijen in de loop van het
proces al voldoende mogelijkheden hebben gekregen om, via andere - in een eerder
stadium geliberaliseerde - typen kapitaalverkeer hun arbitrage-activiteiten uit te voe-
ren en te profiteren van renteverschillen. De restricties op het korte verkeer bestaan
dan nog wel, maar ze zijn niet meer bindend. Het onderzoek naar de technische
effectiviteit van de controles leidt aldus tot een nadere classificatie van het liberalisa-
tieproces, in een periode waarin het korte kapitaalverkeer de facto en op effectieve
wijze gereguleerd wordt, en een periode waarin dit verkeer in materiele zin vrij is.

Deze periodisering is de opstap voor het empirische onderzoek naar de effectiviteit



232

van de controles in economische zin. Het gaat dan om de vraag of de restricties
stabiele wisselkoersverhoudingen bevorderen. Nu is dit in zijn algemeenheid vrij
moeilijk te bewijzen omdat het niet mogelijk is om de laatste twee decennia en de
ontwikkeling van de wisselkoersverhoudingen daarin, nog eens over te doen zonder
kapitaalrestricties. Het is wei mogelijk om de stabiliteit van de wisselkoers te verge-
lijken over de twee deelperioden. In die vergelijking is niet alleen de volatiliteit van
de wisselkoers relevant, maar ook de moeite die de monetaire autoriteiten van een
land doen om de wisselkoers te stabiliseren. Die moeite blijkt uit de inzet van be-
leidsinstrumenten om de wisselkoersfluctuaties tegen te gaan. Behalve de kapitaalcon-
troles kunnen de autoriteiten ook een beroep doen op (gesteriliseerde) valutamarktin-
terventies, voorzover zij tenminste de geldhoeveelheids- of de rentepolitiek voor
binnenlandse doeleinden willen behouden. Een eenvoudige indicator kwantificeert de
interventie-intensiteit per eenheid wisselkoersstabiliteit in de controleperiode en in de
liberale periode. Uit de berekeningen voor de FixWorld-landen blijkt dat de interven-
tie-intensiteit per eenheid wisselkoerstabiliteit stijgt na de afschaffing van de contro-
les. Dit ondersteunt de hypothese dat restricties in de controleperiode zijn ingezet ten
behoeve van wisselkoersstabiliteit. De controles functioneren daarbij als complemen-
tair instrument: ze verlichten de interventieverplichtingen van de autoriteiten in de
controleperiode. In de FlexWorld daalt de interventie-intensiteit in de liberale perio-
de, voor sommige landen zelfs aanzienlijk. In deze landen is de liberalisatie van het
kapitaalverkeer samengegaan met de overstap op een flexibeler wisselkoersregime: de
behoefte aan controles als instrument om op korte termijn wisselkoersfluctuaties tegen
te gaan, neemt dan automatisch af.

De regressie-analyse biedt mogelijkheden om de economische effectiviteit van de
restricties uit te diepen. Zo ligt het voor de hand te veronderstellen dat de monetaire
autoriteiten een intensiever beroep doen op kapitaa!controles, zodra de handhaving
van de wisselkoersdoelstelling door speculanten op de proef wordt gesteld. Zijn met
andere woorden de controles ten tijde van valutaire onrust ook effectief? Behalve een
intensivering van de controles ten tijde van valutaire spanningen is het denkbaar dat
de restricties functioneren als een automatische rem op het korte kapitaalverkeer:
onder 'normale' omstandigheden lekken de controles en laten ze voldoende arbitrage-
stromen toe om de rentepariteit te benaderen, maar ze vormen wei een effectieve
belemmering, zodra de uitgaande (of inkomende) kapitaalstromen sterk stijgen als
gevolg van eenzijdige wisselkoersverwachtingen op de valutamarkten. In beide geval-
len zal er een systematisch verband bestaan tussen het rente-ecart en de speculatieve
spanningen op de valutamarkten, onder voorwaarde dat de autoriteiten de kapitaal-
controles op doeltreffende wijze weten te gebruiken om de wisselkoersontwikkeling te
stabiliseren.

In de regressie-analyse is de valutaire onrust en de valutaspeculatie op verschillende
manieren gekwantificeerd. In eerste instantie worden de achterliggende wisselkoers-
verwachtingen benaderd met behulp van de eurorente-termijnstructuur. De eurorente-
voeten komen relatief vrij van regelgeving tot stand, zodat de marktpartijen anticipe-
rend op een devaluatie of een revaluatie van de onderliggende valuta, de rente naar
boven respectievelijk naar beneden zullen bijstellen. Bovendien weerspiegelt de ter-
mijnstructuur de tijdspanne waarin de marktparticipanten de wisselkoersmutatie ver-
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wachten. Een omgekeerde termijnstructuur is op deze wijze een betrouwbare voorbo-
de van een devaluatie op korte termijn. Uit de regressieresultaten blijkt in het alge-
meen dat er inderdaad een significant verband be staat tussen de eurorente-termijn-
structuur en het ecart tussen de interne en de externe rente gedurende de controle-
periode. In de liberale peri ode verdwijnt de relatie daarentegen. Dit ondersteunt
opnieuw de hypothese dat kapitaalrestricties primair een instrument zijn om de ont-
wikkeling van de wisselkoers te stabiliseren. Bovendien suggereren de resultaten dat
de restricties 66k bij valutaire spanning en effectief zijn: het rente-ecart loopt op
naarmate de termijnstructuur een steiler verloop te zien geeft.

Voor de FixWorld is het mogelijk om een-directe relatie te leggen tussen de realisa-
tie van de wisselkoersdoelstelling en de inzet van restricties. In de Europese valuta-
stelsels bestaan er imrners afspraken omtrent de maximale schornmelmarges van de
valuta's rond de bilaterale spilkoersen. Naarmate een valuta verder van zijn spilkoers
verwijdert en een interventielirniet nadert, is de kans groot dat er in de markt deva-
luatie- of revaluatieverwachtingen gaan ontstaan. Een verwachte herschikking geeft
aanleiding tot omvangrijke speculatie omdat de discrete spilkoersaanpassing relatief
hoge en risicoloze winsten belooft. Daarom neemt de regress ie-analyse voor de Fix-
World-Ianden de relatieve positie van de valuta's in de officiele fluctuatieband mee.
Uit de resultaten blijkt dat er voor vijf van de zes FixWorld-landen een significant
verband bestaat tussen de relatieve positie en het rente-ecart gedurende de controlepe-
riode. Dit ondersteunt opnieuw de hypothese dat de restricties zijn afgestemd op de
ontwikkeling van de wisselkoers in dit geval binnen de Europese wisselkoerssys-
temen. De restricties zijn niet voor alle landen even effectief. Opmerkelijk is dat de
regulering een zwakke werking heeft voor drie landen die in de controleperiode met
enige regelmaat hun munt bij herschikkingen devalueerden: in hun geval reageert het
rente-ecart namelijk alleen systematisch op een verandering in de relatieve positie en
niet zozeer op de relatieve positie zelf. De effectiviteit van de controles in deze
landen lijkt dus af te nemen wanneer de valuta zich voor langere tijd onderin de band
bevindt.

Tenslotte wordt nog een poging gedaan om enkele aspecten uit de 'speculative
attack' -literatuur in de empirische analyse te incorporeren. Rationele speculatieve
aanvallen doen zich voor zodra de marktparticipanten aan de geloofwaardigheid van
de officiele wisselkoersdoelstelling gaan twijfelen. De oorzaak van die twijfel vormt
het interne moneta ire en/of budgettaire beleid. Zodra de marktparticipanten een
beleidsdilemma constateren en menen dat de keuze van de interne beleidsdoelstellin-
gen niet consistent is met de realisatie van de vaste wisselkoersdoelstelling, zuilen zij
de bereidbeid van de autoriteiten om de koers van hun munt te verdedigen testen. Op
deze momenten zouden de autoriteiten door de inzet van (effectieve) restricties hun
interventieverplichting aanzienlijk kunnen verlichten. Uit de regressieresultaten blijkt
in de controleperiode voor vijf van de zes FixWorld-landen een significant positief
verband tussen het rente-ecart en de mutatie in de officiele deviezenreserves. Dit
suggereert opnieuw dat kapitaalrestricties en valutamarktinterventies complementaire
instrumenten zijn van het wisselkoersbeleid. Daarentegen blijkt er doorgaans geen
statistisch significant verband tussen de binnenlandse monetaire situatie en de inzet
van kapitaalcontroles. De restricties steIlen de autoriteiten blijkbaar niet in de gele-
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genheid om in het binnenland een fundamenteel andere kredietpolitiek te voeren dan
in de andere landen uit de FixWorld.
In dit hoofdstuk is onderzocht of restricties op het kortlopende kapitaalverkeer

primair een instrument zijn om wisselkoersstabiliteit te realiseren. De regressieresul-
taten, de formele toetsstatistieken maar ook de meer globale, beschrijvende statis-
tieken ondersteunen op zijn minst deze hypothese. Bovendien blijken de restricties
niet alleen in technische, maar ook in economische zin, dus als instrument van het
monetaire beleid, redelijk effectief. Ten tijde van valutaire spanningen lopen de rente-
ecarts beduidend op hetgeen alleen kan, als de controles een feitelijke belemmering
vormen voor arbitragestromen.

Gezien dit resultaat blijft de vraag over waarom de monetaire autoriteiten in de laat-
ste twee decennia zijn overgegaan tot de liberalisatie van het kapitaalverkeer. De
vraag speelt in het bijzonder voor de landen met een concrete wisselkoersdoelstelling.
In de FlexWorld-landen is immers de behoefte aan de maatregelen ten aanzien van
het korte kapitaalverkeer al grotendeels vervallen met de overs tap naar een flexibeler
wisselkoersregime. Mogelijke verklaringen van het liberalisatieproces in de FixWorld
zullen dus elders moeten liggen. Een eerste verklaring zou aansluiting kunnen zoeken
bij het principe dat controles leiden tot welvaartsverliezen, omdat ze een optimale
allocatie van besparingen over investerings- en beleggingsmogelijkheden verstoren.
Deze verklaring lijkt echter Dietbijzonder plausibel: het is Dietduidelijk waarom deze
welvaartsverliezen recentelijk zodanig gestegen zouden zijn, dat ze plotseling noopten
tot de liberalisatie van het kapitaalverkeer. Bovendien lijkt het welvaartstheoretische
argument Diet erg relevant voor het hier bestudeerde kortlopende krediet- en deposi-
toverkeer. Een tweede verklaring, die wellicht meer hout snijdt, stelt dat de effectivi-
teit van de controles beperkt is: de controles bieden de monetaire autoriteiten niet
meer dan enige tijdswinst bij opkomende valutaire spanningen. Uit de grafische
analyse aan het begin van dit hoofdstuk met de multinationale dispersiemaatstaf, maar
ook uit de grafieken met de interne en de externe rente voor de FixWorld-landen
blijkt al dat pieken in het rente-ecart vrij snel gevolgd worden door herschikkingen
van de spilkoers. De controles bieden de autoriteiten van een land dus weI wat uit-
stel, maar ze nemen de speculatieve druk niet weg en leiden derhalve niet tot een
duurzaam afstel van de herschikking. Tegenover dit bescheiden voordeel van restric-
ties staat dat de liberalisatie van alle kapitaalverkeer de autoriteiten een belangrijke
geloofwaardigheidsbonus kan opleveren. Door de laatste beperkingen op het kapitaal-
verkeer af te schaffen, geven zij namelijk een krachtig signaal af aan de financiele
markten dat ze bij de implementatie van hun interne beleid meer rekening zullen
houden met de externe randvoorwaarde. Bovendien tonen ze hiermee een grotere
bereidheid om hun monetaire en budgettaire beleid te coordineren met de andere
landen in het wisselkoerssysteem. Beide komen een stabiele wisselkoersontwikkeling
in principe ten goede. Precies om deze reden lijkt het, nu alle kapitaalverkeer door
de onderzochte landen geliberaliseerd is, onwaarschijnlijk dat de autoriteiten van een
land eenzijdig, opnieuw restricties zullen invoeren. Hiermee zouden zij immers te
kennen geven zich aan de discipline van de markten te onttrekken.



BIJLAGE 1

De gegevensverzameling

In dit hoofdstuk is een empirisch onderzoek gepresenteerd voor een relatief grote
groep van elf OESO-Ianden over een relatief lange steekproefperiode van iets meer
dan twintig jaar. Deze brede opzet is nodig omdat de analyse op zoek is naar algeme-
ne tendensen en verklaringen voor het financiele integratieproces dat de geindustriali-
seerde wereld heeft doorgemaakt. Alleen een grote groep landen biedt voldoende
ruimte om daarbinnen, op evenwichtige wijze een onderscheid te maken tussen Ian-
denblokken met verschillende wisselkoersregimes, de FixWorld en de FlexWorld.
Een lange steekproefperiode past in de conclusie van het historisch-institutionele
overzicht uit hoofdstuk 3, dat financiele integratie gekenschetst moet worden als een
gefaseerde ontwikkeling waarin perioden van liberalisatie en hernieuwde regulering
van kapitaalstromen elkaar afwisselen. De brede opzet brengt helaas wel enkele
problemen met zich mee. In het algmeen wordt de samenstelling van de dataset
moeizamer wordt naarmate het onderzoek verder terug gaat in de tijd. Voor een
aantal van deze moelijkbeden wordt een pragmatische oplossing aangedragen die de
ideale gegevensverzameling zo goed mogelijk benadert.

Ter verantwoording van de gepresenteerde statistieken wordt in deze bijlage een
uitgebreid verslag gedaan van de keuzes, die gemaakt zijn bij de samenstelling van de
data. Hiertoe voIgt in de eerste plaats een overzicht van de verschillende tijdreeksen
waarop de berekeningen en de regressies berusten. In de tweede plaats is een tabel
opgenomen waarin de zg. Dickey-Fuller statistieken gerapporteerd worden om de
(vereiste) stationariteit van aIle variabelen die in de diverse regress ie-analyses een rol
spelen, aan te tonen. Tenslotte is in tabelvorm een kroniek opgenomen van de Euro-
pese wisselkoersarrangementen, met de data van spilkoersherschikkingen maar ook de
data van andere stelselwijzigingen, zoals toe-/uittredingen en aanpassingen van de
fluctuatiemarges.

De rentereeksen

Bij de keuze van de rentevoeten voor het integratie-onderzoek spelen een aantal
overwegingen een rol. In de eerste plaats gaat de voorkeur uit naar interbancaire
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tarieven. Dit zijn volgens de Cambisten immers de tarieven waartegen de banken hun
kasregulerende depositotransacties uitvoeren. De interbancaire tarieven hebben ook in
een Academische analyse voordelen, omdat de interne en externe deposito's op inter-
bancaire markten in het algemeen goede substituten van elkaar zijn, waardoor vol-
daan is aan de vergelijkbaarheidseis. Op de tweede plaats speelt de timing een roI; er
mogen geen grote tijdsverschillen bestaan tussen de momenten waarop de de verschil-
lende rentereeksen periodiek geregistreerd worden. Ook bij perfecte integratie zullen
tijdsintervallen tussen de waarnemingen namelijk aanleiding geven voor dispariteiten,
omdat rentepariteitsconditie geldt op een bepaald tijdstip en Diet gemiddeld genomen
over een langere periode. Bij de samenstelling van de gegevensverzameling geef ik
daarom de voorkeur aan ultimocijfers, dit zijn cijfers voor het einde van elke maand.
Voorzover deze Diet beschikbaar zijn moet ik helaas voor een aantal landen, met
name aan het begin van de steekproefperiode, nog een beroep doen op maandgemid-
delden. Zodra ultimocijfers beschikbaar komen, heb ik die cijfers meegenomen.

De belangrijkste bron voor de rentetarieven en voor de andere variabelen is de
DAT ASTREAM International-database in Londen. In Datastream's (DS) bestand zijn
verschillende rentereeksen opgenomen, onder andere cijfers die weer ontleend zijn
aan statistieken van internationale organisaties als de OESO en het IMF. Het voor-
deel van de OESO-rentereeksen is dat deze relatief ver teruggaan in de tijd, maar het
zijn in veel (maar Diet aIle) gevallen maandgemiddelden. Daarnaast verzamelt Data-
stream zelf rentereeksen voor landen, meestal vanaf begin jaren tachtig. Het voordeel
van deze DS/IR-reeks is dat ze dagcijfers bevat. Hierdoor is het mogelijk om precies
de rente te nemen op de laatste (werk)dag van de maand. De rentetarieven zijn het
gemiddelde van de laat- en biedrentevoeten, tenzij anders is aangegeven.

Interne rente (ij,)

Australie: 3.77- 2.86 90 d. Bank accepted bills DSIOESO-reeks Gemiddelde
3.86- 5.94 3 m. Interbancaire rente DS/IR-reeks Ultimo

Belgie: 3.73- 1.85 3 m. Schatkistcertificaten DSIOESO-reeks Gemiddelde
2.85- 5.94 3 ID. Schatkistcertificaten DS/IR-reeks Ultimo

Canada: 3.73-12.84 90 d. Deposit receipts DSIOESO-reeks Ultimo
1.85- 5.94 90 d. Bankers acceptances DS/IR-reeks Ultimo

Denemark.: 1.76- 5.94 3 ID. Interbancaire rente DSIOESO-reeks Ultimo
Duitsland: 3.73-12.80 3 ID. FIBORllnterbancair DSIOESO-reeks Gemiddelde

1.81-11.85 3 ID. Geldmarktrente DSIIR-reeks Ultimo
12.85- 5.94 3 ID. FIBORIInterbancair DS/IR-reeks Ultimo

Frankrijk: 3.73-12.80 3 m. PIBORIInterbancair DSIOES-reeks Gemiddelde
1.81- 9.87 3 m. Geldmarktrente DSIIR-reeks Ultimo

10.87- 5.94 3 ID. PIBORllnterbancair DSIIR-reeks Ultimo
Italie: 3.73- 5.94 3 m. Interbancaire rente DSIOESO-reeks Gemiddelde
Japan: 2.77-11.85 3 ID. Gensaki rente DSIOESO-reeks Gemiddelde

12.85- 5.94 3 m. Interbancaire rente DS/IR-reeks Ultimo
Nederland: 3.73-12.80 3m. Interbancaire rente DNB/K wart.Ber Ultimo

1.81- 5.94 3 ID. Interbancaire rente DS/IR-reeks Ultimo
Gr.Britt.: 3.73-12.74 3 m. Interbancaire rente DSIOESO-reeks Gemiddelde
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Ver.Staten:
1.75- 5.94
3.73-12.80
1.81- 5.94

3 rn.
3 rn.
3 m.

Interbancaire rente
Certificate of deposit
Certificate of deposit

DS/IR-reeks Ultimo
DS/OESO-reeks Gemiddelde
DS/IR-reeks Ultimo

Externe rente (Eij,)

Conform de redenering in hoofdstuk 2 is het effect van kapitaalrestricties in het
empirisch onderzoek van dit hoofdstuk gekwantificeerd als het verschil tussen de
interne en de externe depositorente. Als er voor een bepaalde valuta geen eurodeposi-
tomarkt bestaat en er dus ook geen eurorente tot stand komt, is het externe rente-
equivalent gebruikt. Dit equivalent is de som van de eurodollarrente en het termijn-
agio van de dollar in de betreffende valuta. Aldus is de eurodollarrente gecorrigeerd
voor het verschil in valutadenominatie met de interne rente. Het externe rente-equiva-
lent berust op eigen berekeningen. Dit equivalent is overigens vervangen door de
eurorente van de betreffende valuta, zodra deze beschikbaar is. In het geval van
Australie beschik ik slechts tot en met mei 1993 over een eurorente. Voor het laatste
jaar bereken ik daarom voor Australie opnieuw het externe rente-equivalent.

De belangrijkste bron voor de verschillende reeksen is opnieuw Datastream en wel
de DS/IR-reeks met de dagcijfers. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van eurorente-
cijfers die gepubliceerd zijn in World Financial Markets (WFM), een periodiek van
JPMorgan. Mijn hartelijke dank gaat uit naar Carl Strong, JPMorgan Economic
Research, New York, voor het beschikbaar stellen van deze rentedata op flop.

Australie: 3.73- 8.86 3 m, EuroUS$rente + termijnagio Eigen berekening Ultimo
9.86- 5.93 3m. Euro- Austr. dollar rente JPMorgan/WFM Ultimo
6.93- 5.94 3m. EuroUS$rente+ termijnagio Eigen berekening Ultimo

Belgie: 3.73- 9.80 3 m. EuroUS$rente+tennijnagio Eigen berekening Ultimo
10.80-12.80 3 m. Euro-Belg.Franc rente JPMorganlWFM Ultimo
1.81- 5.94 3 m. idem. DS/IR-reeks Ultimo

Canada: 3.73-12.74 3 m. EuroUS$rente + termijnagio Eigen berekening Ultimo
1.75- 5.94 3 m. Euro-Canadese dollarrente DS/IR-reeks Ultimo

Denemarken: 3.73- 5.85 3m. Euro US$rente + tennijnagio Eigen berekening Ultimo
6.85- 5.94 3 m. Euro-Deense Kroon rente DS/IR-reeks Ultimo

Duitsland: 3.73- 5.94 3 m. Euro-Duitse Mark rente DS/IR-reeks Ultimo

Frankrijk: 3.73-12.75 3 m. EuroUS$rente+ termijnagio Eigen berekening Ultimo
1.76-12.80 3 m. Euro-Franse Franc rente JPMorganlWFM Ultimo
1.81- 5.94 3 m. idem. DS/IR-reeks Ultimo

Italie: 1.77- 5.78 3 m. EuroUS$rente+ tennijnagio Eigen berekening Ultimo
6.78-12.80 3m. Euro-ltal. Lire rente JPMorganlWFM Ultimo
1.81- 5.94 3m. idem. DS/IR-reeks Ultimo

Japan: 1.76-12.80 3 m. Euro-Jap.Yen rente JPMorganIWFM Ultimo
1.81- 5.94 3 m. idem. DS/IR-reeks Ultimo

Nederland: 3.73-12.75 3 m. Euro US$rente + tenni jnagio Eigen berekening Ultimo
1.76-12.80 3 m. Euro- Ned. guldenrente JPMorganlWFM Ultimo
1.81- 5.94 3m. idem. DS/IR-reeks Ultimo

Groot -Brittannie 3.73-12.75 3m. EuroUS$rente+ tennijnagio Eigen berekening Ultimo
1.76-12.80 3 m. Euro-pond sterling. rente JPMorganlWFM Ultimo



VS:
1.81- 5.94
3.73- 5.94
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3 m. idem.
3 m. Euro-US$rente

DSIIR-reeks
DS/IR-reeks

Ultimo
Ultimo

De reeksen voor de contante wisselkoers en het termijnagio

De contante wisselkoers is in de analyse een onderdeel van de wisselkoersregime-
indicator uit paragraaf 4.5 en tabel 5. De bron voor de contante koersen is opnieuw
Datastream. De IMF-reeksen zijn door Datastream ontleend aan de International
Financial Statistics van het IMF. De spotkoersen zijn allen ultimocijfers. De terrnijn-
agio's zijn nodig voor de berekening van het externe rente-equivalent. De terrnijn-
agios's hebben evenals de rentevoeten betrekking op een beleggingshorizon van drie
maanden. Voor sommige landen (m.n. Duitsland en Japan) heb ik geen terrnijnagio's
nodig, omdat de eurorente over de gehele steekproef beschikbaar is. Voor de overige
landen heb ik slechts in een deel van de steekproefperiode terrnijnagio's nodig.

Behalve de IMF-reeksen is ook een beroep gedaan op de Barclays Bank-reeksen
voor wisselkoersen. Het Barclays Bank-bestand bevat dagcijfers, zodat hier, evenals
bij de rentereeksen, de waarnemingen precies corresponderen met de laatste werkdag
van de maand. Aile wisselkoersen zijn prijzen voor de Amerikaanse dollar. In het
geval van Belgie heb ik het wisselkoersbestand van de National Westminister Bank
geraadpleegd.

Australie: 3.73-11.84
12.84- 5.94
1.76-11.84

12.84- 8.86
6.93- 5.94
12.84- 8.86
6.93- 5.94
3.73-12.84
1.85- 5.94
3.73- 9.80
3.73-12.84
1.85- 5.94
3.73-12.74
3.73-11.84
12.84- 5.94
3.73-11.84
12.84- 5.85
12.84- 5.85
3.73-12.80
1.81- 5.94
3.73- 9.83
10.83- 5.94
3.73-12.75
3.73- 9.83
10.83- 5.94
1.77- 5.78

Belgie:

Canada:

Denemarken:

Duitsland:

Frankrijk:

Italie:

Contante koers US$1 =AU$ ..
idem. US$1 =AU$ ..

3 m. Termijnagio AU$/US$
3 m. idem. AU$IUS$
3 m. idem. AU$IUS$
3 m. Termijnkoers US$1 =AU$ ..
3 m. idem. US$1 =AU$ ..

Contante koers US$1 =BFR ..
idem. US$1 =BFR ..

3 m. Termijnagio BFR/US$
Contante koers US$1 =CA$ ..
idem. US$1 =CA$ ..

3 m. Termijnagio CA$IUS$
Contante koers US$1 =DK ..
idem. US$I=DK ..

3 m. Termijnagio DKlUS$
3 m. idem. DKlUS$
3 m. Termijnkoers US$1 =DK ..

Contante koers US$1 =DM ..
idem. US$1 =DM ..
Contante koers US$1 =FFR ..
idem. US$1 =FFR ..

3 m. Termijnagio FFRlUS$
Contante koers US$1 = LIT ..
idem. US$1 = LIT ..

3 m. Termijnagio LIT/US$

DS/IMF-reeks Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DS/IMF-reeks Ultimo
Eigen berekening Ultimo
Eigen berekening Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DS/IMF-reeks Ultimo
DSINatWest.Bank Ultimo
DS/IMF-reeks Ultimo
DS/IMF-reeks Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DSIIMF-reeks Ultimo
DSIIMF-reeks Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DS/IMF-reeks Ultimo
Eigen berekening Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DSIIMF-reeks Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DSIIMF-reeks Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DSIIMF-reeks Ultimo
DSIIMF-reeks Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DS/IMF-reeks Ultimo
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Japan: 3.73- 9.83
10.83- 5.94

Nederland: 3.73- 9.83
10.83- 5.94
3.73-12.75

Groot-Brittannie 3.73- 9.83
10.83- 5.94
3.73-12.75

Contante koers US$1 =JPY ..
idem. US$1 =JPY ..
Contante koers US$1 = NLG ..
idem. US$1 =NLG ..

3 m. Termijnagio NLG/US$
Contante koers US$1 =UK£ ..
idem. US$! = UK£ ..

3 m. Termijnagio UK£IUS$

DS/IMF-reeks Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DS/IMF-reeks Ultimo
DSlBarclays Bank Ultimo
DSIlMF-reeks Ultimo
DS/IMF-reeks Ultimo
DS/Barclays Bank Ultimo
DS/IMF-reeks Ultimo

Verenigde Staten

Transactiekosten

De transactiekosten in de eurodepositomarkten komen aan de orde in figuur 2. De
kosten zijn benaderd als de marge tussen de laatrente en de biedrente voor euro-
deposito's. De rentemarge is uitgedrukt in procentpunten en geldt op de laatste dag
van de maand. Bet betreft noteringen in Londen. De laat- en biedrentereeksen zijn
ontleend aan het Datastream IR-bestand. Voor de meeste landen zijn de cijfers be-
schikbaar vanaf januari 1981. Voor Denemarken begint de IR-eurorentereeks pas in
juni 1985. Voor Australie zijn helemaal geen cijfers beschikbaar. Voor enkele landen
met name Frankrijk, Nederland en Duitsland is voor de binnenlandse markt de rente-
marge op 3 maands interbancaire deposito's beschikbaar over dezelfde periode.

Eurorente-termijnstructuur

De eurorente-termijnstructuur is een verklarende variabele in de regressie-analyse uit
paragraaf 4.6. De termijnstructuur is het verschil tussen de 12-maands en de 1-
maands eurorente. De rentevoeten zijn allen ultimo's. Ze zijn ontleend aan World
Financial Markets van JPMorgan en aan de Datastream/IR-reeks. De beschikbaarheid
varieert voor de landen:

FixWorld Periode Bron FlexWorld Periode Bron

Belgie 11.80-5.93 JPMorganlWFM Australie 8.86-5.93 JPMorganlWFM
6.93-5.94 DS/IR-reeks

Denemarken 6.85-5.94 DS/IR-reeks Canada 1.76-5.93 JPMorganlWFM
6.93-5.94 DSIlR-reeks

Frankrijk 1.76-5.93 JPMorganlWFM Japan 12.76-5.93 JPMorganlWFM
6.93-5.94 DS/IR-reeks 6.93-5.94 DSIlR-reeks

Italie 6.78-5.93 JPMorganlWFM Groot- 1.76-5.93 JPMorganlWFM
6.93- 5.94 DS/IR -reeks Brittannie 6.93-5.94 DS/IR-reeks

Nederland 1.76-5.93 JPMorganlWFM Verenigde 1.76-5.93 JPMorganIWFM
6.93-5.94 DSIlR-reeks Staten 6.93-5.94 DSIlR-reeks

Duitsland 1.76-5.93 JPMorganlWFM
6.93-5.94 DSIlR-reeks
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Relatieve posities

In regressievergelijking (9) komt de relatieve positie en de mutatie in die positie van
de valuta's uit de FixWorld-landen voor. De relatieve posities kunnen berekend
worden met behulp van de officiele spilkoersen van de valuta's in de Europese valu-
tastelsels, de contante wisselkoers en de toegestane fluctuatiemarges. Voor de Slang-
periode berusten de relatieve posities op eigen berekeningen. Voor de EMS-periode
zijn de relatieve posities van de FixWorld-landen beschikbaar gesteld door de Afde-
ling Statistische Informatievoorziening en Rapportages van De Nederlandsche Bank.
Mijn hartelijke dank gaat uit naar drs. ing. P. Kramer, dhr. A.C.M. Vernooij en dr.
M. de Vor van de genoemde afdeling voor hun medewerking.

Binnenlandse kredietverlening

De cijfers voor de binnenlandse kredietverlening in de Fixworld-landen zijn ontleend
aan Datastream. Ret betreft IMF-reeksen die verschenen zijn in de International
Financial Statistics, voor elk land onder regel 32. Ret kredietaggregaat luidt in ter-
men van de binnenlandse valuta en in de meeste gevallen zijn maandcijfers beschik-
baar. De uitzondering is Belgie dat aIleen kwartaalcijfers levert aan het IMP. Van die
kwartaalcijfers heb ik door middel van lineaire interpolatie een reeks met maand-
cijfers gemaakt. Voor Frankrijk zijn geen IMF-kredietcijfers beschikbaar, zodat ik
moest uitwijken naar de OESO-reeksen in Datastream.

Tot de binnenlandse kredietverlening rekent het IMF de vorderingen van de centrale
bank en de vorderingen van het commerciele bankwezen op de rijksoverheid, de
lagere overheid en de particuliere sector. De beschikbaarheid van de reeksen varieert:

Land Periode Bron

Belgie 73.I-90.IV DS/IMF-reeks

Denemarken 3.73-3.94 DS/IMF-reeks

Frankrijk 78.I-92.IV DSIOESO-reeks

Duitsland 3.73-3.94 DS/IMF-reeks

Italie 3.73-10.93 DS/IMF-reeks

Nederland 3.73-2.94 DS/IMF-reeks

Officiele deviezenreserves

Valutamarktinterventies spelen een rol in de wisselkoersregime-indicator uit paragraaf
4.5 alsmede in regressievergelijking (10). De interventies worden benaderd door de
mutatie in de officiele deviezenreserve van de landen. am het effect van boekhoud-
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kundige veranderingen, bijvoorbeeld als gevolg van herwaarderingen te beperken, is
de goudvoorraad buiten beschouwing gebleven. De cijfers hebben aileen betrekking
op de vreemde valutareserves van de monetaire autoriteiten. De gegevens zijn ont-
leend aan Datastream, om precies te zijn aan de IMF-reeksen. De data corresponde-
ren met regel ld.d uit de International Financial Statistics van het IMF. Voor aile
landen uit de Fixworld en de FlexWorld zijn maandcijfers beschikbaar in de periode
van maart 1973 tot en met april 1994. De bedragen luiden in miljoenen dollars. Uit
eigen berekeningen is gebleken dat ornzetting van de deviezenreserves in termen van
de binnenlandse valuta met behulp van de spotkoers voor de dollar, geen ander beeld
oplevert voor de wisselkoersregirne-indicator, dan de resultaten die in Tabel 5 gepre-
senteerd zijn.

Stationariteit van de varia belen uit de regressievergelijkingen

De regressie-analyse op basis van de kleinste kwadratenmethode veronderstelt dat de
tijdreeksen voor de regressand (ij,-Eij,) en de verschillende regressoren stationair zijn.
Een tijdreeks is niet-stationair wanneer deze een zg. eenheidswortel bezit. Wanneer
de reeksen niet stationair zijn, bestaat het gevaar van een 'schijnregressie' of schijn-
verband (zie bijvoorbeeld Boswijk (1991, p. 16-17) of Verbeek (1992, p. 26-28); de
kleinste kwadratenmethode levert dan schattingen voor de coefficienten op met zeer
hoge t-waarden. De coefficienten lijken dan zeer significant, terwijl er in werkelijk-
heid geen verband hoeft te bestaan tussen de betreffende reeksen. Daarom zijn alle
reeksen, die in de regressie-analyse voorkomen, getoetst op een eenheidswortel mid-
de Is de zg. 'augmented Dickey-Fuller-toets met een vertraging (ADF(I)). Voor een
uitgebreide toelichting op de verschillende stationariteitstoetsen wordt verwezen naar
Muscatelli & Hum (1992).

Onderstaande tabel vermeldt de toetsstatistiek voor alle reeksen die in de regressie-
vergelijkingen voorkomen. Tussen haken staan de bijbehorende kritieke waarden voor
de ADF(l)-toets. Uit de tabel blijkt dat voor aile reeksen niet-stationariteit (en dus
een eenheidswortel) wordt verworpen behalve voor de eurorente-termijnstructuur van
de Australische dollar. Omdat de ADF-statistiek in dat geval dicht bij de kritieke
waarde ligt heb ik besloten de termijnstructuur te handhaven.
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ADF (1) zonder trend- (i-Ei)j, ETSj, RPj, ARPjt .!lRKGj, .:iDRj,
term

Belgie -6,225 -5,886 -3,618 -13,977 -11,792 -10,617
(-2,873) (-2,879) (-2,877) (-2,877) (-2,874) (-2,877)

Denemarken -4,522 -4,356 -5,998 -14,029 -17,716 -11,446
(-2,875) (-2,889) (-2,873) (-2,873) (-2,873) (-2,873)

Duitsland -6,758 -4,502 -6,379 -12,979 -12,717 -13,673
(-2,873) (-2,875) (-2,873) (-2,873) (-2,873) (-2,873)

Frankrijk -5,549 -6,264 -3,583 -14,233 -15,375 -9,939
(-2,873) (-2,875) (-2,878) (-2,873) (-2,878) (-2,873)

Italie -5,257 -6,662 -3,406 -9,858 -12,091 -14,517
(-2,876) (-2,877) (-2,880) (-2,880) (-2,873) (-2,880)

Nederland -10,256 -7,129 -5,810 -12,620 -10,267 -13,116
(-2,873) (-2,875) (-2,873) (-2,873) (-2,873) (-2,873)

Australie -5,744 -2,663'
(-2,876) (-2,898)

Canada -3,536 -5,534
(-2,873) (-2,875)

Groot -Brittannie -3,327 -4,939
(-2,873) (-2,874)

Japan -4,097 -4,115
(-2,876) (-2,876)

Verenigde Staten -6,372 -5,244
(-2,873) (-2,874)

• bij een onbetrouwbaarheid van 5 % kan niet-stationariteit niet verworpen worden.

Kroniek van de Europese wisselkoersarrangementen: de Slang en het EMS

In figuur 1 en in figuur 4 zijn voor de FixWorld-landen de spilkoersherschikkingen
en andere tussentijdse wijzigingen, zoals de toe- of de uittreding van landen, gemar-
keerd. In de onderstaande tabel worden de markeringen verantwoord vanaf maart
1973. De tabel is toegespitst op de herschikkingen waarbij tenminste twee der Fix-
World-Ianden betrokken is. De cijfers met een plusteken in de tabel hebben betrek-
king op de grootte van de revaluaties van de Duitse mark ten opzichte van de andere
valuta's. Van aile FixWorld-landen is Nederland het enige land dat zijn munt ooit
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beeft gerevalueerd ten opzichte van de Duitse mark en weI op 17 september 1973;
vandaar dat de tabel op die plaats een min-teken vermeldt.

De tabel is gebaseerd op Korteweg & Keesing (1979, p. 237), Gros & Thygesen
(1992, p. 17 en p. 68) en op diverse recente kwartaalberichten van de Nederlandsche
Bank.

Datum Belgische Deense Franse ltaliaanse Nederl.
franc kroon franc lire gulden

1973 19 maart +3,0 +3,0 +3,0 x +3,0
29 juni +5,5 +5,5 +5,5 x +5,5
17 september x -5,0

1974 21 januari uittreding x
1975 10 juli toetreding x
1976 15 maart uittreding x

18 oktober +2,0 +6,0 x x +2,0
1977 4 april +3,0 x x

29 augustus +5,0 x x
1978 16oktober +2,0 +4,0 x x +2,0
1979 13 maart start EMS start EMS start EMS start EMS start EMS

24 september +2,0 +5,0 +2,0 +2,0 +2,0
30 november +5,0

1981 23 maart +6,0
5oktober +5,5 +5,5 +8,5 +8,5

1982 22 februari +8,5 +3,0
14 juni +4,3 +4,3 +10,0 +7,0

1983 21 maart +4,0 +3,0 +8,0 +8,0 +2,0
1985 22 juli +8,0
1986 7 april +2,0 +2,0 +6,0 +3,0
1987 12 januari +1,0 +3,0 +3,0 +3,0
1990 8 januari +4,0

6%-2\4 %
1992 14 september +7,0

17 september deelname
opgeschort

1993 2 augustus 2\4%-15% 2\4 %-15% 2\4 %-15% x
Opm.
x - het land participeert niet (meer) in het valutastelsel.

- het land de-/revalueert zijn munt niet ten opzichte van de Dmark bij de herschikking.



BIJLAGE 2

Een index voor kapitaalrestricties

Figuur 5 in de hoofdtekst geeft het gebruik weer van kapitaalrestricties door de elf
onderzochte landen sinds het einde van het Bretton-Woodsstelsel. De officiele maat-
regelen tegen grensoverschrijdende kapitaalstromen bieden in principe een objectief
uitgangspunt bij de samenstelling van een index voor kapitaaicontroies. Toch doet een
index die alleen gebaseerd is op de formeie restricties niet volledig recht aan de wijze
waarop de autoriteiten in de praktijk kapitaalbewegingen controleren.

Uit hoofdstuk twee blijkt immers dat het naoorlogse liberalisatieproces gekenmerkt
is door versnellingen en vertragingen. Behoudens enkele uitzonderingen vindt de
liberalisatie van kapitaalstromen zelden op een tijdstip plaats. Er is veeleer sprake
van een overgangsperiode waarin de autoriteiten een liberalere houding aannemen en
de kapitaalcontroles minder stringent toepassen. Gedurende deze omschakeling naar
vrij kapitaalverkeer houden ze de officiele beperkingen als het ware nog even achter
de hand om in noodgevallen te kunnen ingrijpen. De formele intrekking van de laat-
ste restricties, die meestal betrekking hebben op het hier onderzochte korte kapitaal-
verkeer, volgt dan op een periode waarin deze stromen al de facto vrij waren. Dit
geldt nog sterker als de marktparticipanten in staat zijn om de overgebleven formele
beperkingen te ornzeilen door de transfers te camoufleren als vormen van kapitaalver-
keer die al in een eerder stadium geliberaliseerd zijn.

In het algemeen zegt de handhaving van een controlesysteem dus niet alles over de
intensiteit waarrnee de kapitaalstromen gereguleerd worden door de autoriteiten. In
concreto betekent dit dat er al sprake kan zijn van gedekte rentepariteit tussen de
nationale geldmarkt en de eurodollarmarkt, terwijl het korte krediet- en deposito-
verkeer formeel niet vrij is. In de regressie-analyse is het de bedoeling om de effecti-
viteit van de kapitaalcontroles te meten; de effectiviteit hangt af van de mogelijk-
heden die de marktparticipanten hebben om de restricties te ornzeilen maar ook van
de moeite die de autoriteiten doen om de kapitaalstromen te reguleren, Een bruikbare
index geeft dus niet alleen aan, of er officiele belemmeringen bestaan maar ook of
het toezicht op de kapitaalstromen intensief is.

Hoewel er in het naoorlogse liberalisatieproces algemene tendensen te onder-
scheiden zijn, verschilt de precieze ligging van deze omslagpunten uiteraard per land.
Ingrijpende veranderingen in het controlesysteem van elk land zijn doorslaggevend
voor de onderkenning van de mogelijke keerpunten. Hierbij kan men denken aan een
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wetswijziging, die leidt tot de overstap van een negatief naar een positief stelsel, of
aan een pakket liberalisatiemaatregelen, waardoor de mogelijkbeden voor banken en
particulieren om kapitaaltransacties te ondernemen aanzienlijk verruimen. De hypo-
these is nu dat op dergelijke momenten de opstelling van de autoriteiten tegenover
vrij kapitaalverkeer min of meer principieel wijzigt; de intensiteit waarmee zij de
kapitaalstromen controleren zal dan afnemen ook al blijven er formeel nog enkele,
specifieke restricties bestaan.

Een korte toelichting op de keuze van dergelijke keerpunten voor elk land afzonder-
lijk is hier op haar plaats 1\9. Voor de duidelijkbeid zijn de maatregelen getypeerd
met behulp van de lettercombinaties voor liberalisatie (L) en regulering (R) aan
importzijde (I) of aan exportzijde (X):

• Australie:
11.74 LI

01.77 RI

06.78 LI

12.83 L

01.85 LI

• Belgie:
06.81 R

05.83 LI

03.90 LX

Verlichting van de kapitaalimportrestricties uit de eindfase van Bretton
Woods; versoepeling van het embargo op het inkomend kredietverkeer en
intrekking van de renteloze depositoverplichting op kredietverlening door
niet-ingezetenen aan ingezetenen. Er blijft echter een verbod gelden op
kredieten met een looptijd tot zes maanden.
Reactivering van het verbod op kredieten aan ingezetenen met een looptijd
tot twee jaar en herinvoering van de genoemde 'variable deposit require-
ment'.
Intrekking van het embargo op het inkomende kredietverkeer ongeacht de
looptijd.
Het besluit om de Australische dollar te laten zweven gaat samen met de
liberalisatie van bijna aile kapitaaltransacties. De toegang tot de valutater-
mijnmarkt is tot 25 juni 1984 evenwel voorbehouden aan handelaren in
goederen en diensten.
Intrekking van de laatste beperkingen voor buitenlandse banken die willen
beleggen in rentedragende schuldtitels in Australie .

Maatregelen gericht op een scherpere scheiding tussen de officiele markt
(voor lopende rekeningtransacties) en de vrije markt (voor kapitaaltransac-
ties) uit het dubbele valutastelsel'P.
Banken krijgen toestemming om vreemde valuta uit de vrije markt te
verkopen op de officiele markt; kapitaalimporten kunnen voortaan leiden
tot aanbod van vreemde valuta's (en vraag naar Belgische francs) op de
officiele markt.
Afschaffmg van het dubbele valutamarktstelsel, waardoor kapitaalexporten
voortaan plaatsvinden tegen dezelfde koers als lopende rekeningtransac-
ties; aanleiding: de Europese richtlijn voor vrij kapitaalverkeer.

119. De belangrijkste bron voor veranderingen in de lcapitaalcontrolesystemen van de landen is het IMF, Exchange
Arrangements and Exchange Restrictions, Annual Report, J 974-1992. Voor nadere literatuurverwijzingen over
de ontwilckelingen in de landen zie hoofdstulc 3.

120. Zie Steinherr & De Schrevel (1988, p. 129).



• Canada:
01.74 LX

• Denemarken:
02.79 RI

04.83 L

06.85 LX

10.88 L

• Duitsland:
09.74 LI

12.77 RI

06.78 LI

03.81 LI

• Frankrijk:
12.73 RX

07.80 LX

05.81 RX
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Intrekking van richtlijnen uit de zestiger jaren ter beperking van kapitaal-
exporten.

Verbod op de verkoop van overheidsobligaties aan niet-ingezetenen. Niet-
ingezetenen mogen weI beleggen in Deense particuliere obligaties en
aandelen. Ingezetenen mogen niet beleggen in buitenlandse waardepa-
pieren. Voor Deense ondememingen die in het buitenland kredieten willen
opnemen, gelden limieten.
Deense bedrijven mogen kredieten opnemen in het buitenland met een
looptijd van minimaal vijf jaar. Ingezetenen mogen in buitenlandse
schuldtitels beleggen met een looptijd van meer dan twee jaar. Intrekking
van het verbod op de verkoop van overheidsobligaties aan niet-ingezete-
nen.
De Deense centrale bank kondigt aan dat zij een liberale procedure zal
volgen bij de goedkeuring van de aankoop van niet-genoteerde waarde-
papieren door ingezetenen in het buitenland. Deense ondememingen
mogen voortaan vrij in het buitenland krediet opnemen.
Nieuwe wetgeving in het kader van de Europese richtlijnen; vanaf 1
oktober is ook het kortlopende krediet- en depositoverkeer tussen ingeze-
tenen en niet-ingezetenen officieel volledig geliberaliseerd.

Afschaffing van (1) de zgn. 'Bardepotpflicht', een renteloze
deposito-verplichting op het inkomende kredietverkeer en (2) de vergun-
ningsplicht voor de aankoop door niet-ingezetenen van vorderingen op
ingezetenen.
Aankondiging van een verhoging van de minimumreserve-eisen op deposi-
to's van niet-ingezetenen bij het Duitse bankwezen per 1 januari 1978.
Tegelijkertijd zal de marginale minimumreserve-eis op deposito's van
niet-ingezetenen verhoogd worden van 20 naar 100%.
Intrekking van de discrimimerende reserve-eisen op deposito's van niet-
ingezetenen.
De Duitse centrale bank kondigt aan voortaan aile verzoeken voor de
verkoop van kortlopende schuldtitels aan niet-ingezetenen toe te zullen
kennen; formele liberalisatie van alle kapitaalverkeer.

Herorientatie van het controlesysteem naar aanleiding van de oliecrisis:
afschaffmg van kapitaalimportbeperkingen, die dateren uit de eindfase van
Bretton Woods, en regulering van kapitaalexporten.
Liberalisatie van internationale handelskredieten en van directe buitenland-
se investeringen.
Pakket maatregelen tegen kapitaalexporten vlak na aantreden van de rege-
ring Mitterrand, o.a. nieuwe voorschrifien voor internationale handelskre-
dieten, beperking van het uitgaande portefeuilleverkeer met behulp van
het 'devise-titre' -systeem en fmancieringsvoorschrifien voor directe bui-
tenlandse investeringen van Franse ondememingen.
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05.87 LX De laatste van vier ronden binnen een periode van 14 maanden waarin
kapitaalexporten grotendeels geliberaliseerd worden, door o.a. afschaffmg
van 'devise-titre' -systeem, vrijheid voor Franse banken om kredieten te
verstrekken aan niet-ingezetenen.

03.89 LX Uitvaardiging van verordening 89-154; vanaf 1 januari 1990 zullen aIle
intemationaal opererende Franse banken en ondememingen vrijgesteld
zijn van kapitaalrestricties. Ook ingezetenen die geen intemationale han-
delsbetrekkingen onderhouden mogen voortaan in het buitenland deposi-
to's aanhouden .

• Italic:
10.88 LX

01.90 LX

• Japan:
11.73 RX

06.77 RI

01.79 LI

Nieuwe wetgeving waarmee Italie overstapt van een negatief naar een
positief controlesysteem; toch blijven er nog beperkingen bestaan op het
uitgaande korte krediet- en depositoverkeer: (1) ingezetenen mogen geen
liquide middelen aanhouden bij buitenlandse banken voorzover die niet
nodig zijn voor internationale handelstransacties, (2) ingezetenen (niet-
banken) mogen geen kredieten verstrekken aan niet-ingezetenen noch
beleggen in buitenlands geldmarktpapier met een resterende looptijd tot 6
maanden, en (3) ingezetenen zijn verplicht aIle kapitaaltransacties uit te
voeren via geautoriseerde banken.
Ingezetenen mogen voortaan beleggen in buitenlands geldmarktpapier
ongeacht de looptijd .

In verband met de effecten van de oliecrisis op de positie van de yen
worden kapitaalimporten gestimuleerd en kapitaalexporten gereguleerd; tot
de maatregelen behoren de intrekking van herbeleggingsvoorschriften en
van andere beperkingen bij de aankoop van Japanse effecten door niet-
ingezetenen, een daling van de marginale reserve-eisen op deposito's van
niet-ingezetenen en de stimulering van de opname van kredieten in het
buitenland door ingezetenen voor binnenlandse doeleinden.
Omkering van het stelsel: beperking van kapitaalimporten en liberalisatie
van kapitaalexporten, o.a. een beperking van de aankoop door niet-ingeze-
tenen van Japanse schuldtitels met een looptijd korter dan 5 jaar, een
verhoging van de marginale reserve-eisen op deposito's van niet-ingezete-
nen tot 100%, een (gedeeltelijke) liberalisatie van de kredietverlening
door Japanse banken aan niet-ingezetenen en een verruimming van de
mogelijkbeden voor ingezetenen om vreemde valutadeposito' s aan te
houden in Japan of daarbuiten'".
Nieuwe herorientatie van het controlesysteem: stimulering van kapitaal-
importen en beperking van kapitaalexporten door o.a. richtlijnen voor de
exteme kredietverlening van Japanse banken, intrekking van de 100%
marginale minimurnreserve-eis op yen-deposito's van niet-ingezetenen,
afschaffmg van beleggingsvoorschriften met betrekking tot de minimum-
looptijd van Japanse obligaties voor niet-ingezetenen; vanaf mei 1979
krijgen niet-ingezeten beleggers toegang tot de ,Gensaki ' -markt.

121. Zie Argy (1982. p. 46-54).
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04.84 L

• Nederland:
01.74 LI

05.81 LI

07.83 LI
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Nieuwe wetgeving waarmee Japan overstapt van een negatief naar een
positief controlesysteem; bet kapitaalverkeer is daarmee nog niet voUedig
geliberaliseerd maar de autoriteiten verklaren weI dat zij geen nieuwe
restricties zullen invoeren als onderdeel van bun wisselkoersbeleid'P.
Afschaffing van de zg. 'real demand rule' op de valutatermijnmarkt;
ingezetenen kunnen voortaan termijntransacties aangaan zonder dat daar-
aan een internationale handelstransactie ten grondslag ligt.

Afscbaffing van het zg. obligatieguldencircuit, waardoor niet-ingezetenen
makkelijker kunnen overgaan tot beleggingen in Nederlandse rentedragen-
de schuldtitels. Andere beperkingen op kapitaalinvoer blijven evenwel
bestaat ter ondersteuning van de binnenlandse kredietrestrictieregelingen.
Introductie van de Wet Financiele Betrekkingen Buitenland, waarmee
Nederland overstapt van een negatief naar een positief controlestelsel.
Niettemin blijven een aantal kapitaalimportbeperkende uitvoeringsvoor-
schriften bestaan.
Afschaffing van de laatste beperkingen op de kapitaalimport; onder andere
de intrekking van beperkingen op de kapitaalinvoer met een geldmarkt-
karakter, dwz. met een looptijd tot twee jaar, en de opheffing van een
goedkeuringsprocedure voor de kredietverlening van niet-ingezetenen aan
ingezetenen boven een plafond van Fl. 0,5 miljoen.

• Verenigd Koninkrijk:
06.79 LX Aankondiging van de Britse regering dat zij in korte tijd zal overgaan tot

de liberalisatie van aUe kapitaalverkeer. De aankondiging wordt kracbt
bijgezet door de verlicbting van restricties op directe buitenlandse investe-
ringen en op het uitgaande portefeuilleverkeer.

10.79 LX Intrekking van alle overgebleven kapitaalrestricties.

• Verenigde Staten:
01. 74 LX Afschaffing van alle kapitaalexportbelemmeringen, inclusief de 'Interest

Equalization Tax', die nog dateerden uit de tweede helft van de jaren
zestig en de eindfase van Bretton Woods.

122. Zie OECD, Economic Surveys, Japan, juli 1984, p. 57.



HOOFDSTUK 5

Financiele integratie en de monetaire beleidsorientatie

5.1 Inleiding

In de geindustrialiseerde wereld heeft het financiele integratieproces zeer ver gevor-
derd. Door de hoge mobiliteit van het internationale kapitaalverkeer is de allocatie en
de prijsvorming op de nationale financiele markten gevoeliger geworden voor ont-
wikkelingen op internationale markten. Daarmee heeft het moneta ire beleid en her
monetaire transmissieproces steeds meer een internationale dimensie gekregen. Het
integratiefenomeen komt aldus tot uitdrukking in een herorientatie van het monetaire
beleid. Zo dwingt de liberalisering van het kapitaalverkeer de autoriteiten tot een
principiele keuze tussen interne beleidsautonomie enerzijds en wisselkoersstabiliteit
anderzijds. In samenhang daarmee zijn er in de beleidsstrategie veranderingen op-
getreden. Globaal zijn er twee tendensen te onderscheiden: een meer eclectisch
beleid in de landen met vrij zwevende wisselkoersen en een beleid dat gedomineerd
wordt door een moneta ire streefwaarde in de landen met een vaste wisselkoers.

Paragraaf 2 meet aan de hand van de financiele en een, nader te definieren, mone-
taire dispersiemaatstaf het effect van de integratie op de rente-ontwikkelingen in de
FixWorld en de FlexWorld. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre
de integratie van financiele markten beperkingen oplegt aan de beleidsautonomie van
de monetaire autoriteiten van een land. Tenslotte wordt in paragraaf 4 de verscher-
ping van de afruil tussen interne autonomie en wisselkoersstabiliteit gekwantificeerd.
Tevens gaat daar de aandacht uit naar de gevolgen van de positie, die de autoriteiten
op de bedoelde afruilcurve kiezen, voor de formulering van de monetaire beleidsstra-
tegie.

5.2 Renteverschillen, segmentatie en wisselkoersbewegingen

Financiele integratie heeft verstrekkende gevolgen voor de rente- en wisselkoersvor-
ming en daarmee tevens voor de vormgeving en de effectiviteit van het moneta ire
beleid. Doordat de financiele markten van verschillende landen als het ware ver-
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weven taken tot een mondiale vermogensmarkt, bewegen de nationale rentevoeten en
de onderlinge wisselkoersen niet meer onafhankelijk van elkaar. In hoofdstuk 1 zijn
de determinanten van nominale renteverschillen tussen landen geinventariseerd en
over twee clusters van factoren verdeeld. Tot de eerste categorie behoren de objec-
tieve belemmeringen op internationale kapitaaltransfers, in het bijzonder de kapitaal-
restricties en andere kostenfactoren. Het tweede cluster bestaat uit de wisselkoersver-
wachtingen van de economische agenten en hun subjectieve inschatting van de risico-
aspecten, die inherent zijn aan grensoverschrijdende vermogenstransacties. Door de
verdwijning van de objectieve segmentatiefactoren leidt het integratieproces in prin-
cipe tot een verkleining van internationale renteverschillen op - qua looptijd en debi-
teurenrisieo vergelijkbare - financiele sehuldtitels. Dit convergerende effect van
integratie kan echter teniet worden gedaan door het verloop van de wisselkoersver-
wachtingen en de premie voor het valutarisico. Wanneer integratie samengaat met
een grotere wisselkoersonzekerheid is op voorhand niet zeker of de nominale rente-
verschillen ook daadwerkelijk verminderen'.

De effeeten van de wisselkoersvorming en de (de)segmentatie op de nominale
rente-ecarts staan niet los van elkaar: naarmate het kapitaalverkeer verder is gelibera-
liseerd, komen verwaehte wisselkoersmutaties en veranderingen in de risicopremies
sneller en heftiger tot uitdrukking in de rente-ecarts. Tegelijkertijd is er sprake van
een omgekeerde relatie: rente-ecarts zijn niet aIleen een gevolg van de (verwachte)
wisselkoersbewegingen, maar ze kunnen deze ook zelf oproepen. Dit is het meest
duidelijk in het geval van de geldmarkttarieven, omdat daar het monetaire beleid
aangrijpt. Voeren de autoriteiten een rentebeleid gerieht op binnenlandse overwegin-
gen dan is de geinduceerde wisselkoersbeweging een neveneffect. Streven zij daaren-
tegen een bepaalde valutapolitiek na, dan zal het wisselkoers(verwachtings)effect van
de rentewijziging juist beoogd zijn. De intensiteit waarmee de korte rente doorwerkt
in de wisselkoers is in beide gevallen afhaokelijk van de bereikte integratiegraad.

Financiele en monetaire integratie
De hiervoor geschetste interaetie tussen renteverschillen, segmentatie- en wis-
selkoersfactoren sluit nauw aan bij het conceptuele onderscheid tussen financiele en
monetaire integratie uit hoofdstuk 1. Om deze samenhang inziehtelijk te maken,
dienen nominale renteverschillen geconfronteerd te worden met gedekte ren-
teverschillen. Een gedekt rente-ecart duidt op een lage financiele integratiegraad;
afwijkiogen van gedekte rentepariteit kwantificeren immers het effect van objectieve
belemmeringen voor intemationale rente-arbitrage. Het nominale rente-ecart bevat,
zoals gezegd, het effeet van segmentatie- en wisselkoersfactoren. Empirisch gezien
doen zich dan twee mogelijkheden voor.

Als, in de eerste plaats, de gedekte renteverschillen verwaarloosbaar klein zijn en

1. Vergelijk Corsetti, Grilli & Roubini (1990). In hun model is het effect van financiele integratie
op de volatiliteit van de prijzen in de valutamarkt niet a priori aan te geven. Er blijken twee tegen-
gestelde krachten werkzaam te zijn. Enerzijds neemt de wisselkoersvolatiliteit af door een verdieping
van de valutamarkt; als gevolg van de liberalisatie krijgen meer econornische agenten toegang tot de
markt waardoor het transactievolume groeit. Anderzijds stijgt de volatiliteit van de wisselkoers
omdat er meer informatieschokken doorwerken in de prijsvorming op de markt.
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er dus sprake is van financiele integratie, dan brengen de nominale renteverschillen
de stand van zaken rond de monetaire integratie van de landen tot uitdrukking. Wan-
neer ook het nominale rente-ecart klein is, spelen de wisselkoersfactoren geen rol
van betekenis: kennelijk verwacht de markt geen verandering in de wisselkoers en
verlangt derhalve geen premie voor het valutarisico. Een dergelijk hoge graad van
monetaire integratie lijkt op lange terrnijn aIleen houdbaar indien de betrokken lan-
den op een geloofwaardige wijze hun economisch beleid onderling afstemmen. Zijn
de nominale renteverschillen daarentegen groot dan doen de autoriteiten uit de be-
trokken landen geen (of tevergeefs) moeite om de wisselkoersverwachtingen te stabi-
liseren en bestaat er geen monetaire integratie.

AIs, in de tweede plaats, het gedekte rente-ecart significant is en er dus sprake is
van financiele segmentatie, dan ligt de interpretatie gecompliceerder. De kapitaal-
restricties zijn immers primair een instrument om het wisselkoersverloop te stabilise-
reno Met andere woorden zij zijn primair een instrument om, gegeven een zekere
vaiutadoeistelling, de binnenlandse rente af te schermen van de veranderingen in de
buitenlandse rente. Voorzover de autoriteiten succesvol zijn, werken schommelingen
in de wisselkoersfactoren dus niet volledig door in het nominale renteverschil. Het
nominale rente-ecart wordt dan als het ware kunstmatig laag gehouden, waardoor het
de monetaire integratiegraad enigzins overschat.

De monetaire convergentie binnen een groep van landen kan evenals de financiele
integratie worden gekwantificeerd met behulp van een eenvoudig multinationaal
kengetal. De dispersiemaatstaf voor financiele integratie (FI) is in paragraaf 4.2 al
gepresenteerd; deze maatstaf aggregeerde de gedekte rente-ecarts binnen de Fix-
World en de FlexWorld. De monetaire integratiemaatstaf (MI) daarentegen neemt de
som van nominale renteverschillen zonder te corrigeren voor het verschil in valutade-
nominatie van de onderliggende financiele activa. De Ml-maatstaf is gedefmieerd als
het gemiddelde absolute verschil tussen de binnenlandse rente en de rente op een
eurovalutamarkt, die fungeert als centraal referentiepunt voor aIle landen in de regio.
Om de invloed van regelgeving op de Ml-maatstaf te minimaliseren is de referen-
tierente ontleend aan een externe markt (Ei'"). In de FixWorld is de euro-DMmarkt
een voor de hand liggende referentiepunt vanwege de ankerrol van Duitsland in het
EMS, terwijl voor de FlexWorld de keuze is gevallen op de euro-Smarkt. In formule
luidt de Ml-maatstaf':

1
n -1

n -I

~ I' - si:" IL lj/ It
j=1

(1)

De samenstelling van de twee regio's is hetzelfde gebleven als in hoofdstuk 4;
Belgie, Denernarken, Duitsland, Frankrijk, Italie en Nederland behoren tot de Fix-
World, en Australie, Canada, Duitsland, Groot-Brittannie, Japan en de Verenigde
Staten tot de FlexWorld. De geldmarktrentecijfers corresponderen met de reeksen die
in bijlage 1 van hoofdstuk 4 zijn toegelicht. De steekproefperiode strekt zich uit van

2. Merk op dat, vanwege het vereiste verschil in valutadenominatie, in de MI-maatstaf per regio
slechts n-I renteverschillen worden geaggregeerd; in de FI-maatstaf zijn n rente-ecarts opgenomen.
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maart 1973 tot en met september 1994.
Op deze wijze geven de dispersiemaatstaven een gecomprimeerd beeld van de

veranderingen die zich de afgelopen decennia hebben voltrokken zowel in de finan-
ciele omgeving als in de orientatie van het monetaire beleid binnen de FlexWorld en
de FixWorld. Aangezien de ontwikkeling van de Fl-maatstaf in paragraaf 4.2.2 al
aan de orde is geweest, zal de besprelcing op deze plaats geconcentreerd worden op
de MI-maatstaf.

Nominale renteverschillen in de FlexWorld
In de FlexWorld is geen sprake van een convergentie van de nominale rentevoeten in
de loop van de tijd; er ontbreekt in figuur 1 een duidelijk herkenbare trend die duidt
op monetaire integratie'. De MI-maatstaf blijft over de hele steekproefperiode
schommelen rond een niveau van 3%-punten4• Terwijl de bijdrage van de objectieve
segmentatiefactoren door de financiele integratietrend afneemt, blijft het gemiddelde
nominale renteverschil hoog. De liberalisatie van het kapitaalverkeer is in deze regio
dus niet gepaard gegaan met meer stabiele wisselkoersverhoudingen. De stabilisatie
van de externe waarde van de valuta's heeft in de FlexWorld sinds het einde van het
Bretton Woodsstelsel een lage beleidsprioriteit gekregen. Hierdoor is de onzekerheid
in de valutamarkten toegenomen en zijn de koersverwachtingen scherper gaan flue-
tueren. Andersom redenerend zou men ook kunnen zeggen dat het flexibele wis-
selkoersregime een brede spreiding in de rentetarieven van de FlexWorld-landen
toelaat. Door de wisselkoers te laten zweven hebben de autoriteiten meer ruimte
gekregen om de rente op interne doelstellingen af te stemmen. Wanneer de econo-
rnische ontwikkeling van de landen niet synchroon verloopt en de (monetaire) autori-
teiten tegelijkertijd uiteenlopende beleidsrecepten toepassen, kunnen grote inter-
nationale renteverschillen ontstaan'. Beleidsmatig gemduceerde renteveranderingen
werken sneller door op de wisselkoersverhoudingen als gevolg van de liberalisatie
van het kapitaalverkeer. Forse schommelingen in de wisselkoersen zelf bemoeilijken
op hun beurt de implementatie van het interne beleid, via bun invloed op de binnen-
landse inflatie en op de concurrentiepositie van de exportsector en de importver-
vangende sector. Tot op heden is de bereidheid van de FlexWorld-landen om hun
macro-economisch beleid te coordineren beperkt gebleven tot enkele korte perioden
waarin de correctie en stabilisatie van de wisselkoersverhoudingen een hogere prio-

3. De markering van de jaartallen is in de figuren aangebracht onder de maand juli van het des-
betreffende jaar, tenzij anders wordt venneld.

4. De scherpe fluctuaties in de dispersiernaatstaf van 1979 tot 1982 valIen samen met de fun-
damentele verandering in de monetaire beleidsvoering van de Verenigde Staten. De Federal Reserve
stapte in deze periode over op een vrij strikt en op regels gebaseerd geldhoeveelheidsbeleid waar-
door de Amerikaanse rente in korte tijd forse schommelingen ging vertonen. Zie voor een bespre-
king van dit monetaristisch experiment bijvoorbeeld Van Gernert (1990).

5. Vergelijk Pigott (1994, p. 28-30): "Financial integration thus has significantly altered the
relative importance of the factors underlying national interest rate differentials (..) Institutional
barriers .. are now a relatively minor source of the divergences; (..) Integration has not, however, led
to any appreciable convergence of national interest rates, because of the combination of variable
exchange rates and continued large disparities among nations' macroeconomic conditions that has
characterized the world economy for over twenty years."
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Figuur 1: Financiele en monetaire integratie in de FlexWorld

riteit had". Hoewel in het algemeen de voordelen van internationale beleidscoor-
dinatie worden erkend, komt er in de praktijk niet veel van terecht. Daarvoor zijn
verschillende redenen aan te geven. Een eerste is een groot vertrouwen in de wer-
king van het marktmechanisme. Met name in het begin van de jaren tachtig heerste
de opvatting dat als elk land intern een goede combinatie van de monetaire en bud-
gettaire politiek zou voeren, de externe onevenwichtigheden beperkt zouden blijven
door aanpassingen in de onderlinge wisselkoersverhoudingen. De noodzaak voor
internationale beleidscoordinatie werd daardoor niet zo sterk gevoeld", Een tweede
reden is een geringe politieke bereidheid om interne beleidsdoeleinden ondergeschikt
te maken aan externe verplichtingen",

Nominale convergentie in de FixWorld
Voor de FixWorld geeft figuur 2 een ander beeld te zien. In de jaren zeventig ligt de

6. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de afspraken in G7-verband zoals het Plaza-akkoord (sep-
tember 1985) en het Louvre-akkoord (februari 1987).

7. Zie WeUink (1987, p. 15-18).
8. Zie Group of Thirty (1988, p. 34): "While policy coordination has had its successes it has not

been as effective as it should be. (.). It is due rather to: (a) a lack of political conviction or com-
mitment to the process; (b) differences about the best method of avoiding misalignments and im-
balances. "
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MI-maatstaf op een hoog niveau. De pogingen om de wisselkoersverhoudingen in het
slang-arrangement te stabiliseren blijken niet erg succesvol. Na een vrij turbulente
startperiode evolueert de slang tot een vrij rigide valutastelsel": in de periode van
december 1973 tot oktober 1976 treden er, afgezien van de uittreding door Frank-
rijk, geen belangrijke stelselwijzigingen op. Daama echter volgen vijf herschikkingen
elkaar in een hoog tempo op". De stijging van de MI-maatstaf weerspiegelt niet
alleen de valutaire onrust in de slang, maar ook de onderliggende, grote en persis-
tente verschillen in de inflatieniveau's tussen de Europese landen in het algemeen".

De beginfase van het EMS laat zich eveneens karakteriseren als een vrij turbulente
periode". Tussen september 1979 en april 1983 komen er zeven pariteitswijzigin-
gen tot stand. De grootte van de herschikkingen neemt toe, terwijl het gerniddelde
tijdsinterval tussen de aanpassingen terugloopt. De onrust in het EMS is voor een
deel toe te schrijven aan de ongunstige exteme omstandigheden. Onder invloed van
de tweede oliecrisis neemt de inflatie toe en verslechteren de betalingsbalansposities.
De recessie doet de overheidstekorten en de werkloosheid in de lidstaten oplopen.
Het hoge niveau en de scherpe fluctuaties in de Amerikaanse rente vormen daamaast
een destabiliserende factor voor het EMS. De spanningen in het EMS nemen 66k toe
door de verschillen in het economisch beleid van de lidstaten. In februari 1981 gaat
de Duitse Bundesbank bijvoorbeeld over op een restrictief monetair beleid, terwijl de
Franse regering onder de nieuwe president Mitterrand in mei 1981 de recesssie te lijf
gaat met een expansief budgettair en monetair beleid. De divergenties in het beleid
van de lidstaten komen niet volledig in nominale renteverschillen tot uitdrukking. In
deze fase daalt de MI-maatstaf zelfs, hetgeen een beginnend proces van monetaire
integratie in het EMS suggereert. De daling is evenwel kunstmatig; met name de
'zwakke' EMS-Ianden intensiveren de kapitaalrestricties om te voorkomen dat de
depreciatieverwachting ten aanzien van hun munt volledig doorwerkt in een binnen-
landse renteverhoging. De tijdwinst die de landen zo proberen te verkrijgen, wordt
door hen niet gebruikt om het beleid bij te stellen. Integendeel, wanneer de (gedekte)
FI-maatstaf pieken vertoont, ligt meestal een pariteitswijziging in het verschiet.

Hoewel het EMS alleen lijkt te overleven dankzij frequente herschikkingen en de
toepassing van kapitaalrestricties, kan de beginfase ook beschouwd worden als een
leerproces, dat de basis legt voor de monetaire convergentie in de rest van de jaren

9. De turbulente beginfase van het slangarrangement is niet in de figuur opgenomen; in de periode
van mei 1972 tot februari 1973 treden Groot-Brittannie, Ierland en Italie definitief uit de slang,
terwijl Denemarken het stelsel verlaat en binnen vier maanden weer toetreedt. Voor de wijzigingen
in de spilkoersen van de valuta's van de FixWorld-landen en voor de veranderingen in de samenstel-
ling van de slang vanaf maart 1973 wordt verwezen naar het overzicht in bijlage 1 van hoofdstuk 4.

10. De Deense kroon devalueert (samen met de Zweedse en Noorse kroon) daarbij systematisch
ten opzichte van de Duitse mark, de Nederlandse gulden en de Belgische franc.

11. Dus inclusief de landen die wei opgenomen zijn in de dispersiemaatstaf, (i.c. Frankrijk en
Italie) , maar die niet meer participeren in de slang. In de jaren 1974 tot en met 1977 ligt de stan-
daarddeviatie van de inflatie tussen de EG-Ianden als geheeJ ongeveer twee keer zo hoog als de
standaarddeviatie van de inflatie tussen de slanglanden. Zie Argy (1981, p. 331).

12. Zie Gros & Thygesen (1992, p. 67-97) voor een uitgebreide chronologische beschrijving van
de gebeurtenissen in het EMS vanaf maart 1979.
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Figuur 2: Financiele en monetaire integratie in de FixWorld

tachtig. In vergelijking met het slang-arrangement krijgen de herschikkingen een
sterker multilateraal karakter. Dit heeft een remmende werking op de omvang en de
frequentie van de devaluaties". Uit de politieke onderhandelingen volgde voor een
EMS-land met een zwakke valuta nog steeds een devaluatie, maar de overeen-
gekomen stijging van de nominale spilkoers van de betreffende valuta was niet vol-
doende om de (door een relatief hoge binnenlandse inflatie verslechterde) concurren-
tiepositie van dat land op het oude niveau te herstellen'", Na de devaluatie van hun
munten in februari 1982 nemen Belgie en Denemarken in het binnenland dan ook
100n- en prijsmaatregelen om de inflatie tegen te gaan. De devaluatie van de Franse
franc in juni 1982 brengt de regering tot de implementatie van een restrictief budget-
tair beleid. Aldus krijgt het wisselkoersmechanisme van het EMS vanaf 19831'84 een
disciplinerende werking op het interne beleid in de lidstaten. De verbetering van de
reputatie van de moneta ire autoriteiten in de landen met traditioneel zwakke munten

13. Zie Godeaux (1992, p. 192).
14. Ungerer (1990, p. 335): "Consequently, discussions on realignments became increasingly

politically charged, difficult and at times even acrimonious. (..) The significance of the February
1982 realignment was that Belgium accepted a noticeably lower devaluation than it had initially
sought and seemed justified by the commonly used indicators of external competitiveness. This
established in the EMS the 'hard currency strategy' which avoids compensatingfully for past losses
in competitiveness and takes a dynamic future-oriented approach with emphasis on internal ad-
justment. (..) a clear stand was also taken against even the presumption of competitive
devaluation... "
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biedt hen bovendien de ruimte om de onderlinge kapitaalstromen verder te liberalise-
ren. Het stabiliserende effect van de beleidsconvergentie op de wisselkoersverhou-
dingen in de FixWorld komt tot uitdrukking in een geleidelijke, maar gestage, daling
van de MI-maatstaf. In de tweede helft van de jaren tachtig gaan financiele en mone-
taire integratie samen.

De feitelijke convergentie van het moneta ire beleid in de tweede belft van de jaren
tachtig is opmerkelijk maar geenszins voUedig. Achteraf bezien daalt de MI-maatstaf
in deze periode niet aIleen door de feitelijke ontwikkelingen van de onderliggende
fundamentale factoren, maar ook door een zeker optimisme over het toekomstper-
spectief van een verdere integratie in Europa. Vanaf 1986/'87 groeit het vertrouwen
van de financiele markten in de disciplinerende werking van het 'nieuwe' EMS, dat
wordt gekenmerkt door de afwezigheid van herschikkingen en de afschaffing van de
laatste kapitaalrestricties 15.

Onder omstandigbeden van een vrij kapitaalverkeer zijn vaste nominale wis-
selkoersen aIleen houdbaar wanneer de monetaire autoriteiten in de lidstaten hun
beleid coordineren, i.c. afstemmen op bet monetaire beleid in het ankerland Duits-
land. Een vaste koppeling van hun valuta aan de Dmark is voor de beleidsmakers uit
de periferie van het wisselkoerssysteem aantrekkelijk wanneer de koppeling leidt tot
meer geloofwaardigheid bij het publiek, dat zij hun interne beleid zullen blijven
richten op de handhaving van prijsstabiliteit. Een geloofwaardige koppeling brengt de
marktparticipanten ertoe hun inflatieverwachtingen naar beneden bij te steIlen, zodat
de sociale kosten van een anti-inflatiebeleid voor de autoriteiten in termen van
produktie- en werkgelegenbeidsverlies verminderen". Zowel door het genoemde
vertrouwen van de economische agenten in de EMS-discipline als door het uitblijven
van herschikkingen stabiliseren de wisselkoersverboudingen en worden de onzeker-
heidsprernies gereduceerd. De wisselkoersstabiliteit en de gunstige inschatting van de
mogelijkbeden van een Europese markt en van de Economische en Monetaire Unie
doen de institutionele beleggers besluiten om hun beleggingen te spreiden over alle
Europese landen, waardoor de egalisatie van nominale rentevoeten wordt bevor-
derd'",

15. Giavazzi & Spaventa (1990, p. 65) karakteriseren dit nieuwe EMS als voigt: "While the
process of financial integration was taking pLace, important changes have occurred in the mode of
working of the EMS. The abolition of exchange controls has been accompanied by the transition to
more fixed exchange rates. For three years now there have been no changes of centraL parities - a
sharp difference from the previous eight years ... , when central parities used to be aligned once
every year, at least. (.) in the most recent period, speculative pressures against some 'weaker'
currencies, such as the French franc and the lira, were resisted obstinately, unlike in the past, and
with success. On more than one occasion the offer by the Federal Republic of Germany of an
across-the-board appreciation of its currency, often vainly solicited in the past, was turned down:
aversion to parity changes, once confined to the smaller (northern) members of the system, has now
become common to all ... " .

16. Zie Giavazzi & Pagano (1988a) en Sijben (1990).
17. Vliegenthart (1993, p. 146-148) stelt in deze: "These developments - interest rate convergence,

exchange rate stability in EMS ... - may also be regarded as the result of the behavior of parties in
the financial markets. Institutional investors (.. ) play a major roLe in this respect. They responded to
these developments and at the same time brought them about ... (.. ) in 1986, the European part of
the bond portfolio still firmLy emphasized the markets of traditionaL hard-currency countries, i.e.
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Uit het verloop van de MI-maatstaf in figuur 2 blijkt verder dat het monetaire
integratieproces zijn voorlopige hoogtepunt aan het eind van 1991 bereikt. In 1992
komt er vrij abrupt een einde aan het Europese optirnisme, ogenschijnlijk door de
politi eke problemen in Denemarken en Frankrijk rond de ratificatie van het Verdrag
van Maastricht. In werkelijkheid is de disciplinerende werking van het 'nieuwe'
EMS niet zo sterk geweest als aanvankelijk werd gedacht. Immers in de lidstaten zijn
de inflatievoeten wel naar eenzelfde niveau geconvergeerd, maar er zijn tevens sys-
tematische inflatieverschillen blijven bestaan, waardoor het prijspeil in de EMS-
landen geleidelijk maar gestaag divergeerde". De spilkoersen van somrnige valuta's
strookten derhalve niet langer met de onderliggende determinanten. Bovendien ver-
scherpte de verslechterde conjuncturele situatie voor somrnige EMS-Ianden het tradi-
tionele dilemma tussen de interne beleidsdoelstellingen en de handhaving van een
vaste wisselkoers. Dit dilemma werd verscherpt aangezien de Duitse Bundesbank een
restrictieve monetaire politiek inzette om de binnenlandse inflatiedruk te beteugelen
die voortvloeide uit de Duitse hereniging. De divergerende 'fundamentals' en de
perceptie op de financiele markten dat de beleidsvoorkeur van sommige landen elders
lag dan bij het stabiliseren van de wisselkoers, hebben geleid tot de speculatieve
aanval in september 199219• Gezien de abrupte stijging van de MI-maatstaf is de
instabiliteit van de wisselkoersverwachtingen en de daarmee verbonden valutaire
onzekerheid in het EMS vrij plotseling ontstaan. De valutacrisis van september 1992,
veroorzaakt door divergerende fundamentals, heeft het monetaire integratieproces
vertraagd door de opschorting van deelname aan het EMS door Italie en de uittreding
van Groot-Brittannie. De verruirning van de fluctuatiemarges naar 15% na de tweede
valutacrisis in augustus 1993 blijkt achteraf geen slechte keuze te zijn geweesr".

Germany and the Netherlands; subsequently a gradual shift took place towards other markets in
Europe, including the outer fringe of the Ee from 1990 onwards; the latter in particular reflected a
growing confidence in the prospects of convergence in the longer term thanks to the discplinary
impact of the EMS and the presumed implementation of the Maastricht Treaty. "

18. Froot & Rogoff (1991, p. 3-4 en p. 6) laten zien dat de inflatieconvergentie in het EMS
opmerkeJijk is geweest, maar dat: "Indeed, although inflation rates are converging, these divergen-
ces in consumer price levels are continuing to grow." (hun accentuering). Bij een vaste norninale
wisselkoers verslechtert de concurrentiepositie van de landen met de (iets) hogere inflatie struc-
tureel, waardoor op den duur herschikkingen onvermijdelijk zijn. De Grauwe (1992, p. 20) voor-
spelt nog v66r de september 1992-crisis: "Increasing divergences in national price trends have
occurred, necessitating corrective realignments. With each realignment, however, the inflation
convergence will be set back. Thus, the long transition to EMU will not make monetary union easier
to achieve. On the contrary it will make the transition to EMU more crisis-prone. "

19. Zie Garretsen & Hoogduin (1994) voor een verklaring van de EMS-crises langs deze Iijnen.
Zij wijzen erop dat de systematiscbe inflatieverschillen aJ langer bestonden en dat ook het gesig-
naJeerde beleidsdilemma niet helemaal nieuw was op bet moment dat de vaJutaspeculatie werd
ingezet. De heftigheid van de speculatie verklaren zij uit een (Iatente) instabiliteit van bet 'nieuwe'
EMS waarin de geloofwaardigheid van de vaste koppeling zo'n belangrijke rol speelt. Deze instabi-
Iiteit is (p. 252): "gelegen in het feit dat de interpretatie van financiele markten van de fundamentals
en daarmee van de houdbaarheid van de wisselkoers niet constant is en bij tijd en wijle plotselinge
wijzigingen kan vertonen. "

20. De Grauwe (1993, p. 759) stelt zelfs dat de vorming van de Europese muntunie vlotter zaI
verlopen nu daar meer wisselkoerstlexibiliteit aan voorafgaat: "Deze flexibiliteit is nodig om de
onvermijdelijke speculatieve crises, die ontstaan ten gevolge van een laatste herschikking (AG: vlak
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AIleen wanneer de landen behoedzaam omgaan met de verruimde mogelijkheden
voor een autonome rentepolitiek, wordt de Europese Unie voor een complete mone-
taire desintegratie behoed. De hernieuwde daling van de nominale dispersiemaatstaf
illustreert dit.

Integratie en de verschillen tussen kapitaalmarktrentevoeten
Tot nu toe is de analyse gebaseerd op ecarts tussen geldmarktrentevoeten. De bere-
kening van de MI-maatstaf kan evenwel worden doorgetrokken naar de kapitaal-
markt". Dit kan nieuwe gezichtspunten opleveren, temeer daar de ontwikkeling van
de kapitaalmarktrente zich in toenemende mate onttrekt aan de directe controle van
de monetaire autoriteiten. Naarmate de nationale kapitaalmarkt integreert met de
wereldmarkt, wordt het niveau van de rente meer bepaald door vraag- en aanbodfac-
toren die buiten de invloed van de beleidsmakers van een (klein) land liggen. De
monetaire autoriteit behoudt daarentegen slechts controle over de (interbancaire)
geldmarktrente zolang zij de enige aanbieder is van basisgeld en zolang het commer-
ciele bankwezen voor zijn reserves afhankelijk blijft van de kredietfaciliteiten van de
centrale bank".

Een en ander betekent niet dat de beleidsmakers van een land helemaal geen in-
vloed meer zouden hebben op de binnenlandse kapitaalmarktrente in een financieel
geintegreerde wereld. In de eerste plaats kunnen ze de binnenlandse rente-ontwik-
keling proberen af te schermen van de rentevorming op wereldschaal door de keuze
van het wisselkoersregime". Ook aan de lange zijde van het spectrum van finan-
ciele schuldtitels geldt dat intemationale renteverschillen een weerspiegeling zijn van
wisselkoersverwachtingen en valutarisicopremies. Geringe verschillen tussen de
kapitaalmarktrente in binnen- en buitenland duiden in principe op een hoge mate van
(verwachte) wisselkoersstabiliteit op lange termijn. In de tweede plaats kunnen de
autoriteiten de lange rente beinvloeden door veranderingen in de korte rente te or-
ganiseren. Met de deregulering is de traditionele scheiding tussen de binnenlandse
markten voor kort- en langlopende financiele schuldtitels goeddeels verdwenen. Een
beleidsgeinduceerde verandering in de geldmarktrente heeft dan twee effecten op de
kapitaalmarktrente". Het liquiditeitseffect is een gevolg van de portefeuil-
lesubstitutie door economische agenten. Een verhoging van de korte rente doet de
vragers naar fondsen uitwijken naar het lange segment van de vermogensmarkt,
terwijl de aanbieders van middelen juist het korte segment opzoeken. Door dit ge-
drag wordt de oorspronkelijke renteverhoging op de geldmarkt gedempt, terwijl de
rente op de kapitaalmarkt stijgt. Het verwachtingseffect berust op de interactie tussen
de verwachte inflatiecomponent van nominale rentevoeten en de geloofwaardigheid

voor de stap naar de muntunie) op te vangen."
21. De voor de berekening van de Fl-maatstaf benodigde terrnijnagio's zijn alleen voor de korte

terrnijn beschikbaar.
22. Zie Wellink (1990, p. 14-15). Kneeshaw & Van den Bergh (1989, p. 20-21) voegen hieraan

toe dat de monetaire autoriteit erop kan bJijven rekenen dat de rente, die op de geldmarkt in enge
zin tot stand komt, door het commerciele bankwezen gehanteerd wordt als uitgangspunt bij de
vaststelling van de korte rentetarieven voor de particuJiere sector.

23. VergeJijk Jager (1991a, p. 55).
24. Zie Blundell-Wignall, Browne & Manasse (1990, p. 164-168) en Wellink (1990, p. 14-18).
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van het moneta ire beleid. Wanneer een restrictieve geldpolitiek geloofwaardig is, zal
de renteverhoging op de geldmarkt samengaan met een verlaging van de inflatiepre-
mie en derhalve met een daling (c.q. relatief geringere stijging) van de kapitaal-
marktrente". De moneta ire autoriteiten hebben dus via bet liquiditeitseffect en het
geloofwaardigbeidseffect van bun beleid nog weI een zekere invloed op de kapitaal-
marktrente, maar deze invloed is minder voorspelbaar geworden".

Ret effect van integratie op de lange rente-ecarts blijkt uit figuur 3. De figuur geeft
de divergentie van geld- en kapitaalmarkttarieven in beide regio's weer. Er blijkt
sprake te zijn van een opmerkelijk verschil en een even opmerkelijke gelijkenis in de
'korte' en de 'lange' Ml-maatstaven.

Ret verschil betreft zowel de volatiliteit als het niveau van de twee maatstaven: de
lange Ml-maatstaf vertoont in beide regio's minder pieken en ligt structureel op een
lager niveau. Op lange termijn zijn de wisselkoersfactoren blijkbaar stabieler dan op
korte termijn, waardoor de verwachte wisselkoersveranderingen en de bijbehorende
risicopremies relatief gering zijn. Wellicht vinden de wisselkoersverwachtingen voor
de lange terrnijn een vrij stevig anker in de economiscbe 'fundamentals'. Ret ecart
tussen de lange rente van landen reageert dan vooral op de geleidelijke verandering
in die onderliggende factoren. In deze enigszins speculatieve verklaring zouden de
wisselkoersverwachtingen op de korte termijn in wezen onthecht zijn van de fun-
damentele economische factoren, waardoor de valutaire onzekerheid op korte terrnijn
relatief groot is. De volatiliteit van de korte rente-ecarts laat zich ook verklaren
doordat de geldmarkttarieven beleidsbepaald zijn en als zodanig worden ingezet om
te voorkomen dat inflatie- en depreciatieverwachtingen de kop opsteken. Een voor-
beeld van het verschil in tijdshorizon van de wisselkoersverwachtingen alsmede de
reactie van korte en lange renteverschillen daarop, is de valutacrisis in het EMS
gedurende de zomer van 1993: de valutaire onrust komt wel tot uitdrukking in het
verloop van de korte renteverschillen maar gaat geheel aan het verloop van de lange

25. Wellink (1990, p. 15) maakt dit effect op een andere wijze inzichtelijk. Door de deregulering
gaat de zg. verwachtingstheorie van de rentetermijnstructuur beter op. In het kort stelt deze theorie
dat het rendement op een titel met een looptijd van n-perioden geJijk is aan het huidige rendement
op een l-periode titel aangevuld met het verwachte rendement over l-periode titels voor de eerst-
komende n-l perioden. De lange rente is dan een functie van de huidige korte rente en de verwach-
tingen omtrent het verloop van de korte rente gedurende de resterende looptijd van de lange tite!.
Een restrictief monetair beleid leidt dan alleen tot een (relatieve) daling van de lange rente, wanneer
de beleidsbepaalde stijging van de korte rente verwachtingen genereert dat de korte rente in de
nabije toekornst weer zal dalen. Dit gebeurt aileen wanneer de verkrappende monetaire politiek
geloofwaardig is en de markt verwacht dat de doelstelting achter de verkrapping binnen afzienbare
tijd gerealiseerd za1 worden, zodat het beleid weer wat versoepeld kan worden en de korte rente kan
gaan dalen. Die doelstelling kan het beteugelen van de inflatie(verwachtingen) zijn, maar ook het
stabiliseren van de wisselkoers(verwachtingen).

26. Het liquiditeits- en het verwachtingseffect zijn immers afhankelijk van (onvoorspelbare) ge-
dragswijzigingen van het publiek. Bovendien werken beide effecten tegen elkaar in. Tenslotte zijn
de effecten interdependent: "..a credibility effect cannot exist unless there is also a liquidity effect.
Unless the monetary authorities can influence nominal rates on financial instruments of sufficiently
long maturity to have a bearing on private expenditure, there is no reason for people to expect a
subsequent abatement in inflation and to bid long rates down." - Blundell-Wignall, Browne &
Manasse (1990, p. 166).
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renteverschillen in de FixWorld voorbij.
De bedoelde gelijkenis heeft betrekking op het trendmatige verloop van de disper-

siemaatstaven. In de Flexworld vertoont de Ml-maatstaf voor de korte titels en de
lange titels geen duidelijk neerwaartse trend; het financiele integratieproces gaat in
deze regio blijkbaar niet samen met een convergentie van de nominale rentevoeten.
In de FixWorld is dit wel het geval. In deze regio nemen ook de renteverschillen
tussen de nationale kapitaalmarkten af. De nomina le convergentie laat bovendien een
patroon zien: de daling van de rentedivergentie in de lange sfeer loopt vooruit op de
daling in de korte sfeer. Dit patroon past in de hypothese dat de geloofwaardigheid
van een vaste, onderlinge koppeling der valuta's door sommige lidstaten uit de Fix-
World eerst moet worden verdiend door (tijdelijk) relatief hoge geldrnarktrentes te
accepteren. Het vertrouwen van de markten in de monetaire integratie komt dan eerst
tot uitdrukking in een convergentie van kapitaalmarkttarieven, en pas later in een
vermindering van de verschillen tussen de geldmarkttarieven. Bij de verwerking van
de crisis in september 1992 keert dit patroon terug: de hernieuwde convergentie
komt eerst in de lange en pas later in de korte rente-ecarts tot uiting.

5.3 De beleidsimplicaties van financiele integratie

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven heeft de liberalisering van het
kapitaalverkeer geleid tot een sterke internationalisering van de allocatie en de prijs-
vorming op financiele markten. In samenhang daarmee heeft ook het monetaire
beleid en de monetaire transmissie steeds meer een internationale dimensie gekregen.
Deze paragraaf gaat in op de veranderingen die het integratieproces in dit verband
heeft teweeggebracht. Globaal zijn er twee tendensen te onderscheiden: een meer
eclectisch beleid in de landen met een vrij zwevende wisselkoers en een meer op
regels gebaseerd beleid in de landen met een vaste wisselkoers. Alvorens een en
ander verder uit te werken wordt eerst aandacht besteed aan de invloed van finan-
ciele integratie op het bestedingsgedrag van de particuliere sector. Uiteindelijk is dit
het gedrag, waarop de monetaire politiek invloed wil uitoefenen.

Omgevingsverandering voor het monetaire beleid
De uiteindelijke doelstelling van het economisch beleid in industrielanden is het
realiseren van een evenwichtige groei zonder inflatie. De monetaire politiek draagt
hiertoe bij door invloed uit te oefenen op het bestedingsgedrag van de particuliere
sector. Dit gedrag wijzigt onder invloed van het integratiefenomeen. In dit verband is
het belangrijk om te memoreren dat de vervlechting van financiele markten behalve
een internationale ook een nationale dimensie heeft. In de meeste landen ging het
afschaffen van de restricties op het grensoverschrijdende financiele verkeer (liberali-
sering) hand in hand met de opheffing van restricties op het gebruik van financiele
instrumenten in het algemeen (deregulering). Bij dit laatste moet gedacht worden aan
het verdwijnen van allerlei marktspecifieke belemmeringen, zoals emissieprocedures,
vormvereisten en tariefvoorschriften, waardoor de traditionele schotten tussen bin-
nenlandse marktsegmenten de neiging hadden om te verdwijnen en een voortgaande
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vernieuwing van financiele instrumenten en technieken kon plaatsvinden. Beide
processen, vaak in een adem genoemd, zijn nauw verweven en hebben elkaar ver-
sterkt. Enerzijds heeft de liberaliseringsgolf, door het binnenlandse financiele sys-
teem meer dan voorheen aan de internationale concurrentie bloot te stellen, de nood-
zaak tot deregulering sterk opgevoerd; anderzijds heeft de dereguleringsgolf, via
marktverdieping, produktvernieuwing en effectisering, de liberalisering krachtig
bevorderd.

De dynamiek van deze ontwikkelingen in de financiele sector heeft onmiskenbaar
geleid tot een sterk competitief klimaat, waarin (potentiele) kredietnemers nieuwe
financieringsmogelijkheden en afdekkingstechnieken krijgen aangeboden en mede
daardoor ook bewuster en alerter zijn geworden om financiele mogelijkbeden uit te
buiten. Ten principale betekent dit een verruiming van de kredietbeschikbaarheid en
een verrnindering van de fmancieringsrestricties in de bestedingsbeslissingen van de
private sector en de overheden. Voor bedrijven is de toegang tot kapitaalmarkten
makkelijker en goedkoper geworden. Bij gezinnen wordt het besluit om al dan niet te
consumeren steeds minder beperkt door de hoogte van het lopende inkomen. Natio-
nale overheden kunnen zich langer dan voorheen een tekort op de lopende rekening
van de betalingsbalans permitteren. Kortom, de diverse afwegingen met betrekking
tot het proces van sparen en investeren hebben een intertemporeel karakter gekregen,
dat wil zeggen dat deze steeds meer gebaseerd worden op de verwachte inkomens-
en vermogensontwikkeling. Op hun beurt hangen deze variabelen sterk af van de
verwachtingen met betrekking tot de economische ontwikkeling waaronder met name
de inflatie, de groei en de rente. Doordat financiele belemmeringen verdwijnen, zo
zou men kunnen zeggen, is de liquiditeitsrestrictie ten aanzien van de bestedingen
vervangen door een solvabiliteitsrestrictie". Aldus stimuleert financiele integratie
een toekomstgericht gedrag van bedrijven, overheden en consumenten.

De taak van de monetaire autoriteiten is er door deze veranderingen niet lichter op
geworden. Integendeel, de kans dat voorgenomen bestedingen en produktiecapaciteit
gedurende langere tijd uit de pas gaan lopen neemt toe. Door schuldopbouw zal een
opgaande fase in de conjunctuur langer kunnen aanhouden. De keerzijde hiervan is
echter het gevaar van een toenemende financiele kwetsbaarheid, in potentie gevolgd
door een financiele crisis, een abrupte neergang en een lange periode van schuld-
sanering". Tegelijkertijd is de rnanier waarop het beleid een situatie van over- of

27. Blundell-Wignall, Browne & Manasse (1990, p. 157) komen op basis van een empirisch
onderzoek voor een tiental OESO-Ianden tot een genuanceerde conclusie: ".. the evidence is broadly
consistent with the declining relative importance of transitory income factors in explaining con-
sumption behavior in countries that have liberalised ... interest rate policies of the authorities in these
countries will operate through wealth effects and intertemporal substitution in consumption demand,
rather than through transitory income effects and liquidity constraints.", maar: ".. liquidity con-
straints may remain even in liberalised and innovative financial systems. Such constraints may be
imposed by financial institutions themselves ... when the quality of bank's balance sheets decline and
the risk of financial fraglliry causes them seriously to tighten lending standards."

28. Zie Sijben (1993a, 1993b) voor een analyse van de relaties tussen kredietrantsoenering, de
stabiliteit van het financiele systeem en de reele economische ontwikkeling; bijv. (1993b, p. 20-21):
"..met een excessieve schuldfinanciering van gezinnen en bedrijven is de kwetsbaarheid van het

financiele systeem sterk toegenomen en is de mogelijkheid van negatieve overloopeffecten, in geval
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onderbesteding zou kunnen voorkomen of afzwakken moeilijker geworden. Een
aantal complicaties kan iller worden genoemd. Allereerst hebben de autoriteiten
moeten ervaren, dat er bij de toegenomen concurrentie en interdependenties op de
financiele markten nog slechts plaats is voor marktconforme aeries". Vervolgens is
duidelijk geworden dat integratie een monetair beleid vergt dat aangrijpt bij prijs-
variabelen (de rente, de wisselkoers) en niet zozeer bij hoeveelheidsvariabelen'". In
landen met een liberaal fmancieel systeem werden beleidsdoelstellingen in termen
van moneta ire aggregaten toch al ondermijnd door de moeilijkheden bij het vinden
van een operationeel en beheersbaar geldbegrip met een voorspelbare invloed op het
nominale inkomen en het prijsniveau", In het verlengde hiervan ligt tens lotte de
notie dat de toekomstgerichtheid van economische subjecten hoge eisen stelt zowel
aan de doorzichtigheid en de consistentie van de monetaire politiek als aan de voor-
uitziende blik van de beleidsautoriteiten. Dit laatste wordt in sterke mate bemoeilijkt
door de volatiliteit van de prijzen van vermogensactiva en de (deeIs psychologisch
gefundeerde) transmissie van financiele schokken en marktturbulentie over lands-
grenzen heen.

De internationale dimensie: de monetaire conflictdriehoek
In het voorgaande is nog niet ingegaan op de beleidscomplicatie die een sterke sa-
menhang tussen rente- en wisselkoers(verwachtingen) met zich meebrengt. Hier komt
het onderscheid tussen de FixWorld en de FlexWorld opnieuw naar voren, want de
aard van de monetair-politieke complicatie die het financiele integratieproces met
zich meebrengt verschilt fundamenteel voor landen met een vaste (maar aanpasbare)
wisselkoers en landen met een zwevende wisselkoers. In een situatie van vrij kapi-
taalverkeer kunnen de handhaving van interne beleidsautonomie enerzijds en een
stabiele wisselkoers anderzijds onderling op gespannen voet komen te staan. Deze
afruil van doelstellingen komt onder meer tot uitdrukking in de Keynesiaanse analyse

van een teruggaande conjunctuur, aanzienlijk vergroot. lmmers bij een stijging van de rente (..)
komen gezinnen en bedrijven in problemen en worden dientengevolge (..) financiele instellingen
geconfronieerd met een verslechtering van de kwaliteit van hun kredietportefeullles (. .). Voorzover
zi} hierop reageren met een terughoudendheid bij de kredietuitbreiding (credit-crunch) kan de
bestedingsval worden versterkt en de teruggang van de conjunctuur worden verscherpt.". Moers
(1994) analyseert het effect van de financiele Iiberalisatie in Japan van de hausse (onder invloed van
een excessieve kredietverlening) in de tweede helft van de jaren tachtig tot en met de recessie
(veroorzaakt door de negatieve vermogenseffecten van de dalende activaprijzen en de balanshers-
tructurering) uit begin van de jaren negentig.

29. "Financial innovation and the availability of credit from off shore markets have forced the
monetary authorities to move awayfrom quantitative restrictions on domestic lending toward instru-
ments that operate more through market prices, namely exchange rates and interest rates" -
Goldstein, Mathieson & Lane (1991, p.25).

30. Zie Lamfalussy (1990, p. 64): "One could summarise my remarks on the impact of financial
liberalisation on the formation and execution of monetary policy by saying that it has reduced the
significance of financial quantities as indicators of policy and constraints on the allocation of credit
and increased the role of prices - interest rates and exchange rates."

31. Goodhart (1989a) analyseert de oorzaken achter de instabiele geldvraag sinds het begin van de
jaren tachtig in de Verenigde Staten en Groot-Brittannie, en de reactie van de monetaire autoriteiten
bij de formulering van hun beleid.
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voor een (kleine) open economie. Bij vaste wisselkoersen en een volledig rente-
elastisch kapitaalverkeer wordt een expansieve monetaire impuls weer ongedaan
gemaakt door een relatieve rentedaling en de daaropvolgende kapitaalexport. Uitein-
delijk resulteert een volume-aanpassing in de geldhoeveelheid via een verlies aan
deviezenreserves. In dit model neemt de effectiviteit van het monetaire beleid bij
flexibele wisselkoersen juist toe als de mobiliteit van het kapitaalverkeer stijgt. Een
monetaire verruiming leidt nog steeds tot kapitaalexport maar in dit geval stimuleert
de depreciatie van de nationale valuta de export van goederen- en diensten. Het
monetaire beleid ontleent zijn effect op de economische activiteit in een flexibel
valutastelsel aldus voor een groot deel aan een prijsaanpassing, namelijk de wis-
selkoersmutatie. In de monetaire benadering van de betalingsbalans staat het even-
wicht tussen vraag naar en aanbod van reele kasvoorraden centraal. Een expansieve
moneta ire impuls leidt via een aanbodoverschot van reele kassen tot een tekort op het
saldo van de betalingsbalans. Het reele kasvoorraadevenwicht wordt bij vaste wis-
selkoersen hersteld door een daling van het nominale geldaanbod (via een daling van
de officiele deviezenreserves) en bij flexibele wisselkoersen door een stijging van het
binnenlandse prijsniveau (de depreciatie draagt immers bij tot een verhoging van het
binnenlandse prijspeil). Bij vaste wisselkoersen en vrij kapitaalverkeer is dus op-
nieuw sprake van verlies van monetaire autonomie. Daarenboven is de interne auto-
nomie bij flexibele wisselkoersen in de monetaire benadering minder groot dan in de
Keynesiaanse analyse wordt aangenomen; de monetaire autoriteiten kunnen enkel het
inflatieniveau bepalen".

De afruil tussen vrijheid van kapitaalverkeer, wisselkoersstabiliteit en interne be-
leidsautonomie keert met enige regelmaat terug in de literatuur". Llewellyn (1980)
en Jager (1990) spreken van de 'international incompatible trinity', terwijl Crockett
(1993, p. 331) als term de 'impossibility theorem' gebruikt". Op deze plaats wordt
de afruil tussen beleidsprioriteiten gevisualiseerd in de zg. monetaire conflictdriehoek
(zie figuur 4)35. De assen van de driehoek verwijzen naar de drie conflicterende
doelstellingen. De positie van een volkshuishouding binnen de driehoek is athankelijk
van de beleidsorientatie op een bepaald moment. Hoe groter de afstand tot een as des

32. Zie Llewellyn (1980, p. 7-33) voor een vergelijking van de Keynesiaanse analyse en de
monetaire benadering op het punt van de autonomie van de monetaire politiek onder verschillende
wisselkoersregimes.

33. Zie bijvoorbeeld Von Hayek (1939, p. 62): "..short term international capital movements have
their bad reputation as causes of monetary disturbances. And this reputation is not altogether
undeserved. But now the question arises whether this defect can be removed .. , as the Monetary
Nationalists wish, by severing even the remaining tie between the national currencies, the fixed
parities between them. This question is of particular importance since the idea that the national
monetary authorities should never be forced by an outflow of capital to take any action which might
unfavourably affect economic activity at home is probably the main source of the demand for va-
riable exchanges."

34. Zie ook Bean (1992, p. 3): "There is a fundamental tension between the triple objectives of
fixed but adjustable exchange rates, autonomy in national monetarypolicies andfree capital move-
ments", of Rose (1994, p. 1): 'This paper is concerned with the compatibility of fixed exchange
rates, independent monetary policies and perfect capital mobility, Mundells' "Holy Trinity". Many
economists believe that the three components of the Holy Trinity are mutually incompatible.'

35. Voor soortgelijke figuren vergelijk Oxelheim (1990, p. 10) of EG (1990, p.43).
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te minder belangrijk de betreffende doelstelling op dat moment wordt geacht. Bij
positionering in een van de hoekpunten kiest het land ervoor om twee van de drie
doelstellingen volledig te realiseren". De derde doelstelling is dan onbereikbaar
geworden. Zoals verderop zal bIijken, prefereren de monetaire autoriteiten van de
landen doorgaans een minder extreme positie.

In de conflictdriehoek kan het liberalisatieproces in de OESO sinds het einde van
het Bretton Woodssteisel van vaste wisselkoersen worden geschetst als een beweging
vanuit de top naar beneden. De FixWorid en de FlexWorld volgen elk een afzonder-
lijk tijdspad. De FixWorld heeft zich via het slang-arrangement en het EMS langs de
rechterzijde bewogen: nieuwe toe- en uittredingen tot de valutastelsels, de frequentie
van herschikkingen en de breedte van de fluctuatiemarges bepaJen de afstand tot die
zijde. Wanneer de Europese muntunie werkelijkheid wordt, verplaatst de FixWorId
zich in zijn geheel naar de linker benedenhoek. Voor de FlexWorld voIgt de post
Bretton Woods-geschiedenis een pad langs de Iinkerzijde. Zoals uit de analyse met
de dispersiemaatstaven bleek, voIgt de FIexWorid een route die verschilt qua richting
en qua snelheid. Na de overstap op zwevende wisselkoersen hebben deze landen het
kapitaalverkeer in een eerder stadium geliberaliseerd dan de landen uit de FixWorid.

ImpLicaties voor de FixWorld
Voor de landen met een concrete wisselkoersdoelstelling betekent financiele in-
tegratie het nolens volens opgeven van de interne beleidsautonomie. Hiermee wordt
bedoeld dat het monetaire instrumentarium zich steeds sterker heeft moeten con-
centreren op de handhaving van de externe waarde van de nationale valuta. Een op
de binnenlandse geIdhoeveeIheid gericht beleid wordt in praktische zin gehinderd
door het de facto gebrek aan een marktconform en specifiek op de bancaire krediet-
verlening gericht instrument, dat onafhankelijk van het wisselkoersbeleid kan worden
ingezet. In principiele zin is dat de onbeheersbaarheid van de totale geldhoeveelheid.
Een contractie van de binnenlandse bron zal bij perfecte kapitaalmobiliteit en ge-
geven de liquiditeitsbehoefte, volledig worden gecompenseerd door een ruimer be-
roep op het buitenland. Omgekeerd zal een verruimend beleid Ieiden tot Iiquiditeit-
safvIoeiing. Behalve het feit dat een beoogde monetaire correctie aldus niet gereali-
seerd kan worden, treden via de rente en de geIoofwaardigheid van de wis-
selkoerspolitiek, spill-over effecten op in de richting van de wisselkoers zelf.

In principe zijn er voor de landen uit de FixWorId twee nuanceringen mogelijk op
deze beleidsconsequentie. In de eerste plaats zullen sommige financiele deelmarkten

36. De conflictdriehoek geeft de werkelijkheid vereenvoudigd weer: op aile hoekpunten zijn
nuanceringen denkbaar. Zo is het in de top van de driehoek op lange termijn niet mogeJijk om
interne autonomie te behouden en de wisselkoers te stabiliseren door enkel de kapitaalstrornen te
reguleren. Een relatief ruim beleid stimuleert via de bestedingen wei de economische activiteit, maar
veroorzaakt ook een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans en een verlies aan of-
ficiele reserves. Het internationale goederenverkeer stelt aldus grenzen aan de interne autonomie van
het monetaire beleid, maar deze zullen pas na langere tijd voelbaar zijn dan in het geval van vrij
kapitaalverkeer. De keuze van het valutaregirne Jijkt dus doorslaggevender voor de interne autono-
mie dan de mobiliteit van het kapitaalverkeer. Zie Llewellyn (1980, p. 169): "With a fixed exchange
rate the monetary effect occurs irrespective of whether the surplus/deficit is on current or capital
account. "
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Figuur 4: De moneta ire conflictdriehoek

nooit perfect gei'ntegreerd raken door bet voortbestaan van marktimperfecties. Dit
geidt in bet bijzonder voor de kredietmarkt waar asymmetriscbe informatie een
belangrijke rol speeit. Hierdoor ontstaat bet risico van 'moral hazard' en 'adverse
selection' voor kredietgevers bij de allocatie van fondsen over potentiele krediet-
nemers. De heterogeniteit en de onbekendbeid van de kleine, meestal bankaf-
hankelijke kredietnemers creeert onzekerbeid bij kredietgevers en behoefte aan ad-
ditionele informatie". In de praktijk wordt die informatie bet beste verkregen door
middel van een duurzame kredietrelatie tussen betrokken partijen". Op deze wijze
raakt de kredietmarkt (geografiscb) gesegmenteerd: een kredietgever bouwt een
concurrentievoordeel op door in bepaalde relaties te investeren, terwijl voor kleine
kredietnemers een vaste bankrelatie een noodzaak is wanneer zij geen toegang heb-

37. Zie Swank (1994, p. 127-128): "While it is undoubtedly true that financial markets have lost
their traditionaL boundaries, it is rather questionabLe whether all types of bank customers have equal
access to the new opportunities. Most households and firms in need of credit are not in a position to
signal their quality to foreign banks, let aLone to the open market. Indeed, ... , onLy the very Large
firms in the NetherLands owe a substantial (and increasing) part of their debt to foreign Lenders (.).
For other borrowers, banks remain indispensable to overcome probLems of asymmetric information. "

38. De kredietmarkt laat zich hierdoor - meer dan de kapitaalmarkt - karakteriseren als een
'customer market' met monopolistische concurrentie. Zie Stokrnan (1994, p. 68-69).
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ben tot alternatieve financieringsbronnen in binnen- en buitenland". In principe
biedt de segmentatie van nationale kredietmarkten de autoriteiten enige interne auto-
nomie: een beperking van de bancaire kredietverlening aan de kleine kredietnemers
zal niet automatiscb een liquiditeitstoevoer uit bet buitenland oproepen'". De effec-
tiviteit van een dergeIijke maatregel is afuankelijk van de vormgeving van de maat-
regel en bet gedrag van de banken. Wanneer de banken eenrnaal goed geinformeerd
zijn over de kredietnemers in hun portefeuille, zullen ze niet snel bereid zijn om
deze kredietrelaties op te geven voor een (tijdelijk) krapper monetair beleid. Bij een
monetaire verkrapping via een marktconforme maatregel zullen de banken wellicbt in
eerste instantie hun beleggingen in effecten, die zonder al te hoge aanpassingskosten
gevarieerd kunnen worden, reduceren en hun kredietportefeuille ontzien". Op een
directe restrictie van de bancaire kredietverlening kunnen de banken reageren door
de kredietverIening aan hun meest kredietwaardige clienten om te leiden via het
buitenland of door ben te begeleiden bij de emissie van waardepapieren op de inter-
nationale kapitaalmarkt. Hierdoor mist de kredietrestrictie zijn doel want binnen de
bestaande kredietportefeuilles ontstaat dan ruimte voor de kredietnemers, die geen
toegang bebben tot de kapitaalmarkt. Afgezien hiervan roept een directe kredietres-
trictie bet verschijnsel van 'near-banking' Op42:andere marktpartijen dan banken die
weI toegang hebben tot de internationale financiele markten worden door de maat-
regel gestimuleerd om de kleine kredietnemers financiele middelen ter beschikking te
stellen",

Een tweede nuancering op de conc1usie dat de monetaire autoriteiten uit de Fix-
WorId hun interne autonomie verIiezen beeft betrekking op bet feit dat de wis-
selkoersen (nog) niet onveranderIijk vast liggen, maar scbommelen binnen marges.

39. Zie Branson (1990, p. 119): ".. the local intermediairy stands between the international market
and the local investor due to high cost of monitoring the activities of the local investor from afar.
The local intermediairy must enjoy some degree of market power to exist, that is, to justify sinking
the costs needed to do the monitoring .. ". Uit een enquete onder het Nederlandse bankwezen conclu-
deert Swank (1994, p. 128): "In fact, not a single respondent complains about severe competition
from foreign banks in any retail market. Only where first-class business loans are concerned, there
seems to be some competitive pressure from abroad. (..) This appears quite plausible, since the
majority of banks says that more than 90% of their own foreign lending to non-residential house-
holds is negligible. As for time deposits and saving accounts, some competition from abroad is
perceptible, which may be due to international differences in the fiscal treatment of private wealth
and allowances of interest. "

40. Voor een formele uitwerking van de redenering dat de monetaire autoriteiten autonomie
behouden in een kleine open economie door marktimperfecties, alsmede voor een empirische toepas-
sing op de Nederlandse situatie, wordt verwezen naar Van Ees, Garretsen en Sterken (1994).

41. Zie voor een empirische ondersteuning van dit bankgedrag de simulatie van een onverwachte
monetaire verkrapping in een VAR-analyse voor Nederland door Garretsen & Swank (1994): "De
kredietverlening neemt aanvankelijk niet of nauwelijks af, terwijl het obligatiebezit van banken
vrijwel onmiddellijk wordt verkleind." (p. 13).

42. Zie Sijben (1972) voor de monetair politieke betekenis van het near-banking verschijnsel.
43. Van Ees, Garretsen & Sterken (1994, p. 13) stell en de vraag of een intern beleid, dat via

kredietrestricties kleine marktpartijen treft, weI wenselijk is: "To the extent that banks do restrict
their supply of credit, monetary policy may be effective but this does not necessarily imply that the
central bank should pursue such a policy ... For instance, if the central bank does not know which
firms are constrained in public capital markets, monetary policy can have distortionary effects."
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In valutastelsels met doelzones voor de wisselkoersen kunnen de autoriteiten de
fluctuatiemarges benutten voor een autonoom rentebeleid. De redenering neemt als
uitgangspunt dat de doelzone volledig geloofwaardig is, hetgeen wil zeggen dat de
marktpartijen volledig vertrouwen hebben in de officiele doelstelling om de wis-
selkoers binnen de marges te stabiliseren en dat de huidige spilkoers overeenkomt
met de evenwichtskoers op lange termijn". Onder die omstandigheden leidt een
relatieve rentedaling in een land tot een depreciatie van de valuta binnen de band (de
feitelijke koers stijgt boven de spilkoers uit). Tegelijkertijd treedt een appreciatie-
verwachting op; de markt veronderstelt immers dat de autoriteiten in de toekomst
maatregelen zullen nemen waardoor de feitelijke wisselkoers naar de spilkoers terug-
keert. Dit laatste impliceert automatisch dat de rente-autonomie van de monetaire
autoriteiten in een wisselkoerszone een tijdelijk karakter draagt. De verwachte ap-
preciatie zal niet eindeloos aanhouden, zodat het veroorzaakte renteverschil na ver-
loop van tijd verdwijnt en de interne rente ceteris paribus op het uitgangsniveau
terugkeert. De terrnijn waarbinnen de appreciatie naar verwachting optreedt, is be-
langrijk voor de intrinsieke waarde van de rente-autonomie. Wanneer de markt
verwacht dat de appreciatie binnen korte tijd zal plaatsvinden, werkt de verwachting
niet door in de rentetarieven voor de lange terrnijn die in het algemeen van groter
belang zijn voor de economische activiteit. In dat geval creeert de monetaire auto-
rite it door in de marges met de wisselkoers te spelen alleen maar onzekerheid in de
financiele markten over de ware doelsteUing van haar wisselkoersbeleid: blijkbaar is
de beleidsmaker niet tevreden met de spilkoers en ligt de evenwichtswaarde op een
ander koersniveau. In dit verband lijkt bovendien de veronderstelling dat de spilkoers
altijd correspondeert met de wisselkoersverwachtingen van de economische agenten
niet realistisch; de verwachtingen ten aanzien van de feitelijke koers en de spilkoers
zullen ook afhankelijk zijn van de positie die een valuta inneemt binnen de band.
Wanneer de aanvankelijke feitelijke depreciatie in de markt een verwachte devaluatie
genereert, zal de monetaire autoriteit, die een herschikking van de spilkoers wil
voorkomen, de tijdelijke relatieve rentedaling moeten laten volgen door een relatieve
stijging van de rente ten opzichte van die in andere landen uit het valutastelsel".

Concluderend kan gesteld worden dat de mogelijkheden om met monetaire mid-
delen een activistische stabilisatiepolitiek te bedrijven in de FixWorld zeer beperkt
zijn. Voor de kleinere EMS-landen is deze weg inmiddels geheel verdwenen. Maar
ook voor de grotere lidstaten heeft de EMS-ervaring duidelijk gemaakt, dat bij voort-
schrijdende financiele integratie, de wisselkoersdoelstelling nauwelijks ruimte laat
voor andere ambities. De winst die bier tegenover staat ligt in de sfeer van een
grotere Europese monetaire stabiliteit met aUe voordelen van dien voor de intra-

44. Zie voor een uiteenzetting van de veronderstellingen die ten grondslag Jiggen aan de rente-
autonomie van monetaire autoriteiten in een wisselkoersdoelzone-systeem Svensson (1994, p. 157-
163) en Knot & De Haan (1994, p. 101-103).

45. Zie Svensson (1994, p. 162): ".. the monetary independence is reduced (or even vanishes) if
realignment expectations are endogenous and increasing in the exchange rate deviation from central
parity. Then, even if an increase in the exchange rate relative to central parity causes an expected
future appreciation relative to central parity. which by itself reduces the domestic interest rate, this
is countered by an increase in the expected rate of realignment which increases the domestic interest
rate. "
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europese handel en de gezamenlijke groei.

Implicaties voor de FlexWorld
Voor de landen zonder een concrete wisselkoersdoelstelling speelt een andersoortig
probleem. Zoals de conflictdriehoek laat zien hoeft perfecte kapitaalmobiliteit niet te
leiden tot een verlies van interne autonomie. In principe kan het monetaire instru-
mentarium zich voUedig richten op het stimuleren of afremmen van de binnenlandse
bestedingen. De meningen over de waarde van de interne autonomie lopen uiteen. In
de monetaire benadering is de autonomie in een zwevend wisselkoersstelsel beperkt
tot de keuze van het binnenlandse inflatieniveau. Door een snelle aanpassing van de
prijzen en de lonen op de goederenmarkt en de arbeidsmarkt heeft een monetaire
impuls geen blijvende invloed op de econornische activiteit en de werkgelegenheid,
doch enkel op het prijsniveau. Voorzover de premisse van flexibele prijzen uit de
monetaire benadering niet opgaat, blijft in het algemeen de vraag over hoe groot het
effect is van een beleidsgeinduceerde verandering in de korte rentetarieven op de
verschillende bestedingscategorieen, Naarmate de bestedingen gevoeliger zijn voor de
lange rente kan een beleid dat elke gelegenheid aangrijpt om de econornische ac-
tiviteit te stimuleren averechts uitwerken als dit beleid een stijging van de premie
voor de inflatieverwachtingen in de lange rente veroorzaakr".

Het behoud van interne autonomie bij flexibele wisselkoersen wordt door de finan-
ciele integratie in ieder geval bemoeilijkt. Wanneer de integratie van de financiele
markten verder is gevorderd dan de integratie van goederenmarkten weerspiegelt een
verandering in de norninale wisselkoers niet louter de inflatieverschillen tussen lan-
den. Anders dan men begin jaren zeventig vermoedde, zijn de FlexWorld-landen
getroffen door scherpe fluctuaties in de reele waarde van hun valuta. In tabel 1 wordt
de korte termijnvolatiliteit van de wisselkoersontwikkeling gemeten aan de hand van
de standaarddeviatie van de maandelijkse mutaties in de nominale wisselkoers en de
reele effectieve wisselkoers voor de landen uit de Flex- en de FixWorld47

. Zoals te
verwachten is de volatiliteit van de nominale wisselkoersontwikkeling in de Flex-
World groter dan in de FixWorld. Uit de cijfers blijkt ook dat de hogere norninale
volatiliteit samengaat met een grilliger verloop van de reele effectieve wisselkoersen
in de FlexWorld.

46. Andersom redenerend: "Monetary policy is therefore likely to have a quicker effect on the
demandfor goods and services, and hence real economic activity, in countries in which borrowing
is largely at variable interest rates and at short term." - Zie BIS, 64' Jaarverslag, 1993-1994 (p.
142).

47. De wisselkoersreeksen strekken zich uit over de periode van januari 1980 tot en met juli 1994.
De nominale wisselkoersen hebben betrekking op de prijs van een dollar voor de FlexWorld-landen
en de prijs van een Dmark voor de FixWorld-landen. De reele effectieve wisselkoersen zijn zoals
gebruikelijk handelsgewogen nomina1e koersen, gecorrigeerd voor de verschillen in de ontwikkeling
van de consurnptieprijzen.
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Tabel 1: De wisselkoersvolatiliteit op korte termijn, 1/'80 - 7/'94.

Reeel, Nominaal
effectief (US$ 1)

Reeel,
effectief

Nominaal
(Dm 1)

Japan

Australie

2,34 3,42

2,33 3,02

1,94 3,62

1,74

1,29

0,92

Italie

Frankrijk

Denemarken

1,24

0,92

0,90
0,87

0,74

1,62

0,96

0,76
1,03

0,38

Ver.Koninkrijk

Verenigde Staten

Canada 1,28

3,55

Belgie

Nederland

Duitsland

bron: Datastream

Meer nog dan de korte termijnfluctuaties oefent een langdurig uit het lood geslagen
reele wisselkoers als transmissievariabele een belangrijke invloed uit op de economi-
sche ontwikkeling van een land en weI via het effect hiervan op de activiteit in de
export- en importsubstituerende sectoren. Een reele appreciatie heeft een negatief
effect op de produktie en de werkgelegenheid in de exteme sector. Een reele deprec-
iatie vormt juist een sterke stimulans voor activiteit in de exteme sector. Deze ver-
schuivingen in de produktiestructuur als gevolg van de over- of onderwaardering van
valuta brengen aanpassingskosten met zich mee die hoger uitvallen naarmate de
openheid van de betreffende economie groter is. De 'misalignments' verstoren bo-
vendien een geleidelijke economische ontwikkeling elders in de wereld. Dit geldt met
name wanneer een langdurige reele appreciatie en verslechtering van de concurren-
tiepositie leidt tot meer politieke druk in het bewuste land voor handelsbeperkende
maatregelen ter bescherming van de exteme sector".

In figuur 5 wordt het verloop van enkele nominale wisselkoersen vergeleken met de
fictieve koersen, die zouden gelden als er voortdurend sprake was van (relatieve)

48. Er komt steeds meer empirische ondersteuning voor de stelling dat zwevende wisselkoersen
resp. wisselkoersvolatiliteit (het volume van) de wereldhandel schaden. Het gaat dan niet zozeer om
de wisselkoersfluctuaties op korte termijn, maar juist om de langdurige over- en onderwaardering
van valuta's doordat nominale koersen afwijken van koopkrachtpariteit. Zie bijvoorbeeld De Grauwe
(1989a, p. 229): ".. there has been an increasing number of empirical studies documenting that the
long swings in real exchange rates may have affected international trade negatively.". Op basis van
een emprisich onderzoek naar het verband tussen wisselkoersvariabiliteit en handelstromen tussen
EG-Ianden en niet EG-landen concluderen Sekkat, Sapir & Weber (1994, p. 40): "First, wefind no
apparent link between trade volumes and exchange rate volatility (..) but it is shown that the direc-
tion of period-to-period exchange rate changes rather than their absolute size appears to matter for
trade flows. (..) This study finds that trade flows between ERM and non-ERM countries are par-
ticularly sensitive to exchange rate misalignments. Much less sensitivity is found for intra-ERM
flows. This strongly supports the view that the ERM has succeeded in greatly reducing
misalignments. "
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Figuur 5: De nominale wisselkoers (doorgetrokken lijn) versus de fictieve koers in geval van
koopkrachtpariteit (stippellijn).
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koopkrachtpariteit". Wanneer de nominale koers boven zijn fictieve waarde uit-
steekt is de betreffende valuta ondergewaardeerd en de referentievaluta overgewaar-
deerd". Uit de figuur blijkt dat de verschillen tussen beide koersen in de FixWorld
gering zijn: deze landen zijn er redelijk goed in geslaagd om de feitelijke koersen te
doen sporen met de koopkrachtpariteit van de valuta's. De nominale en fictieve
koersen van de valuta's uit de FlexWorld-landen vertonen echter grote afwijkingen.
Daarbij wisselen lange perioden van over- en onderwaardering elkaar af. Doordat de
'misalignments' de ontwikkeling van de externe sector kan verstoren, betekent het
vrijlaten van de nominale wisselkoers niet dat het moneta ire beleid in de FlexWorld-
landen geen enkele externe beperking zou kennen. Rentepolitiek heeft wisselkoers-
consequenties en een geinduceerde wisselkoersontwikkeling stelt ook de autoriteiten
uit de FlexWorld-landen weI eens voor beleidsdilemma's". Vandaar dat de libera-
lisering in de FlexWorld bij tijd en wijle de behoefte doet ontstaan aan een inter-
nationale beleidscoordinatie om de wisselkoersverhoudingen te corrigeren of te stabi-
liseren. Het perspectief voor een meer systematische internationale beleidscoordinatie
blijft, zoals hiervoor al is aangegeven, somber zolang de FlexWorld-landen niet
bereid zijn om de beleidsbeperkingen die daar onvermijdelijk uit voortvloeien te
aanvaarden".

49. De fictieve koopkrachtpariteitskoers is berekend op basis van het verschil in inflatie tussen de
twee betrokken landen. In forrnule: ppp, = ppp,., {I + In(P,IP,.,) - InW/P·,.,)}; waarin P, P' het
consumptieprijspeil is in de betreffende periode voor de twee landen i. De koopkrachtpariteitskoers
in de uitgangssituatie (PPPo) is gelijk gesteld aan de nominale koers in maart 1973. Jager (1994)
wijst er overigens op dat de koopkrachtpariteitstheorie empirisch niet zo goed werkt, mede door de
vele theoretische vooronderstellingen die eraan ten grondslag Iiggen. De koopkrachtpariteitstheorie
zou de nominale wisselkoersontwikkeling beter verklaren naarmate de inflatieverschillen tussen de
landen groter zijn en de algemene prijsbewegingen de relatieve prijsveranderingen overheersen.

50. Bijvoorbeeld als in figuur 5 de norninale koers van de dollar in termen van de Duitse mark
(DM-en per US$) hoger is dan de koopkrachtparitietskoers, dan is in de contante markt de Dmark
ondergewaardeerd in termen van de dollar, of anders gezegd de dollar is overgewaardeerd in termen
van de Dmark. De Amerikaanse externe sector heeft onder deze omstandigheden te karnpen met een
verslechterde concurrentiepositie ofwel met een reele appreciatie van de dollar.

51. Wellink (1987, p. 13) benadrukt het belang in deze van de openheid van een econornie:
"Onder een stelsel van vrije wisselkoersen werkt de monetaire politiek in op de economie via geindu-
ceerde veranderingen in zowel rente als wisselkoersen, waarbij het belang van de wisselkoersen als
schakel in het transmissiemechanisme (..) toeneemt naarmate het kapitaalverkeer verder wordt
geliberaliseerd. Dit betekent overigens wel dat in een klimaat van instabiele verwachiingen (..) de
externe sector in de meer open economieen een belangrijke beperking is goon vormen voor het
voeren van monetair beleid. Voor de relatiej gesloten economieen geldt dit helaas in mindere mate.
Helaas, omdat in ditzelfde klimaat het voeren van een onafhankelijk monetair beleid via zijn wis-
selkoersejjecten belangrijke repercussies kan hebben voor de economieen van andere landen, terwijl
de negatieve gevolgen voor de eigen economie (gedurende geruime tijd) relatiej gering zijn. "

52. Zie Szasz (1994, p. 91): "De regeringen staan voor een dilemma. Door externe verplichtingen
te aanvaarden, beperken zij hun interne bewegingsvrijheid. Door externe verplichtingen aj te wijzen
oj aileen na te komen als dat hun uitkomt, moedigen zij een wisselkoersontwikkeling aan die hen
telkens weer in een een dwangsituatie brengt. Dat laatste moet door iedere nieuwe Amerikaanse
regering opnieuw worden ervaren. "
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5.4 De orientatie van het monetaire beleid en de beleidsstrategie

Door het vergevorderde stadium van het financiele integratieproces hebben de in-
dividuele landen de bodem van de monetaire conflictdriehoek inmiddels bereikt. Dit
betekent dat de afruil tussen het behoud van interne autonornie enerzijds en het
realiseren van wisselkoersstabiliteit anderzijds een scherpere vorm heeft aangenomen.
In figuur 6 wordt de verscherpte afruil gekwantificeerd via een vergelijking van twee
cross-secties voor de steekproef van elf landen. De eerste cross-sectie betreft de
periode van januari 1974 tot en met december 1978 en zou voor de meeste landen
omschreven kunnen worden als de restrictieve periode. De tweede loopt van oktober
1989 tot en met september 1994 en kan gekarakteriseerd worden als de liberale
periode.

Op de verticale as van de grafieken staat de wisselkoersstabiliteit gemeten aan de
hand van de reciproke van het gemiddelde van de maandelijkse wisselkoersmutaties
(in absolute waarden). De autonomie van de monetaire politiek wordt gemeten aan
de hand van de gerniddelde waarde van het ecart tussen de binnenlandse rente en de
referentierente (in absolute waarden). De referentierente is voor de FixWorld-landen
de DM-rente en voor de FlexWorld-landen de dollarrente; deze werkwijze komt
overeen met de defrnitie van de dispersiemaatstaf voor monetaire integratie in para-
graaf 5.2. De hypothese luidt dat de voortschrijding van het integratieproces voor
landen die onderling streven naar vaste wisselkoersen, een zelfstandige rentepolitiek
uitsluit; wisselkoersstabiliteit gaat dan samen met een geringere rente-autonomie.
Zwevende wisselkoersen bieden daarentegen ruimte voor een afwijkende beleidslijn.

Uit de vergelijking van beide grafieken en een formelere regressie-analyse voor de
twee cross-sec ties zijn een aantal conclusies te trekken. In de eerste plaats bevestigen
de figuren al de afruilhypothese globaal: in de controleperiode is nog geen duidelijk
negatief verband tussen wisselkoersstabiliteit en interne autonornie, terwijl in de
liberale periode de afruil zich scherper aftekent. Deze impressie komt overeen met
de resultaten van een eenvoudige regress ie-analyse waarin de relatie tussen de interne
autonomie en de wisselkoersstabiliteit onderzocht wordt voor de cross-secties. Tabel
2 vat de resultaten samen.

Tabe12: Wisselkoersstabiliteit= a + B (Interne autonornie) + e

B

Restrictieve periode
Januari 1974-december 1978

Liberale periode
Oktober 1989-september 1994

1,311
(0,405)

3,029
(0,634)

-0,099
(0,092)

-0,688
(0,240)

0,02

0,44

In tegenstelling tot de periode waarin overwegend kapitaalrestricties van kracht
waren, is in de liberale periode sprake van een significant negatieve waarde voor de
fi-coefficient: door de liberalisatie van het kapitaalverkeer krijgt de wis-
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selkoersstabiliteit een hogere prijs in de vorrn van minder rente-autonomic".
De grafieken beiden in de tweede plaats inzicht in de individuele posities van de
landen. In de FixWorld schuiven alle landen naar linksboven op. Alleen Italie neemt
een uitzonderingspositie in; het gebrek aan beleidsconvergentie heeft dit land dan ook
gedwongen om het EMS tijdelijk (?) te verlaten. Maar ook Frankrijk en Denemarken
zijn in de afgelopen vijf jaar niet altijd bereid geweest om hun rentepolitiek volledig
af te stemmen op een stabiele koers met de Dmark. Voorzover deze bereidheid op
een gegeven moment weI bestond, was dit niet altijd onmiddellijk succesvol en bleef
het autonome beleid uit het verleden, hen parten spelen in de vorrn van een risico-
premie in de rente ten opzichte van de DMrente. In de FixWorld heeft vooral Neder-
land de wisselkoersverbintenis al lange tijd serieus genomen. Het heeft daardoor
voldoende reputatie opgebouwd om zonder noemenswaardig renteverschil de ge-
wenste koppeling aan de Dmark te handhaven. Tenslotte zijn de FlexWorld-landen
van de eerste op de tweede subperiode naar rechtsbeneden verschoven. Na de libera-
lisatie van het kapitaalverkeer hebben deze landen iets van de wisselkoerstabiliteit
prijsgegeven. De enige uitzondering is Japan dat in ruil voor een marginale ver-
hoging van de nominale wisselkoerstabiliteit in de liberale periode, relatief veel
autonomie lijkt te verliezen. Groot-Brittannie blijkt het prototype van een land dat
hecht aan interne autonomie; de liberalisatie is weI samengegaan met een lichte
daling van de stabiliteit in het pond ten opzichte van de dollar.

Veranderingen in de beleidsstrategie
Waar de monetaire politiek geidentificeerd kan worden met het manipuleren van de
geldmarktrente, bemvloedt deze politiek in een gedereguleerde en geliberaliseerde
financiele omgeving tegelijkertijd de yieldcurve, de wisselkoers, de inflatie, alsmede
de verwachtingen hieromtrent. In de FlexWorld wordt het voeren van economische
stabilisatiepolitiek onder deze omstandigheden een subtiel proces dat zich primair
richt op het beinvloeden van de groei- en inflatieverwachtingen, met de monetaire
transmissie via de valutamarkt als een complicerende factor. In de praktijk komt dit
neer op het volgen van een zg. 'judgemental approach', dat wil zeggen op het voort-
durend inschatten en beoordelen van de groeipotentie en het inflatiegevaar aan de
hand van een verzameling van informatievariabelen met betrekking tot het te ver-
wachten produktie- en prijsverloop (zoals de rente, de rentetermijnstructuur, de
prijzen van financiele activa, de wisselkoers, de arbeidskosten, de werkgelegenheid
en de bezetttingsgraad van de produktiecapaciteit). De geldhoeveelheid vorrnt daarbij
slechts een van de inforrnatiedragers. Ret sterkst komt dit naar voren in de VS,
mede vanwege de hoge vlucht die het verschijnsel financiele innovaties daar heeft
genomen. Vergeleken met een politiek van 'monetary targeting', gebaseerd op een
interrnediaire doelvariabele, is een dergelijke meer eclectische geldpolitieke gedrags-

53. Deze conclusies gelden ook nog als in de subperioden bet land met de meest extreme positie
buiten beschouwing blijft. Zonder Italie resulteert in de controleperiode een B-coefficient van -0,09
(t-waarde: -0,62) en een gecorrigeerde R2= -0,08. Als analoog Nederland niet meegenomen wordt
in de liberale periode verandert de B-coefficient in -0,37 (t-waarde: -2,22) en de gecorrigeerde R2 in
0,33. Hierbij dient wei gewezen te worden op het geringe aantal waarnerningen.
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De orientatie van de monetaire politiek
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lijn evenwel niet ongevaarlijk. Beleidsmakers lopen het risico dat de indicatoren in
verschillende richtingen wijzen en zadelen zichzelf aldus op met een lastig af-
wegingsprobleem waardoor ook de financiele markten bij herhaling in het onzekere
worden gelaten over de timing en dosering van eventuele beleidsmaatregelen. Zelfs
de bedoelingen van de autoriteiten zullen niet altijd duidelijk zijn. In de theoretische
literatuur heeft dit aanleiding gegeven tot de opleving van het klassieke 'rules versus
discretion' debar". Hierin komt naar voren dat een vaste beleidsregel de geloof-
waardigheid verhoogt en de afruil tussen inflatie en werkgelegenheid kan verbeteren.
Praktisch gezien staat daar echter tegenover, dat een automatische reactiefunctie die
adequaat inschiet op alle denkbare schokken, moeilijk concreet te maken is.

Bij de FixWorId van het EMS hoort een geheel ander beeld. Het liberaliserings-
proces heeft de ruimte voor een aparte conjunctuurdoelstelling in de lidstaten weg-
genomen. De wisselkoersdoelstelling domineert en in termen van beleidsstrategieen
impliceert dit de ommekeer naar een trendmatig en op een streefwaarde georien-
teerde monetaire politiek. Het voorkomen van depreciatie ten opzichte van de Dmark
wordt gezien als de meest effectieve manier van inflatiebestrijding. Naarmate de
autoriteiten dit beleid langer en met meer overtuiging volhouden, worden, zoals uit
de analyse met de monetaire dispersiemaatstaf is gebleken, de wisselkoersverwach-
tingen gestabiliseerd en kan het inflatie- en rente-ecart met het ankerland ver-
minderen. Thans zijn de FixWorId-landen een eind gevorderd op deze weg naar
monetaire stabiliteit. Door dit succes ontstaat wellicht ruimte om over te gaan naar
een meer symmetrisch systeem. Immers, naarmate de convergentie binnen het EMS
toeneemt, is er nauwelijks meer reden om de monetair-politieke hegemonie van
Duitsland te continueren. Van de landen met gelijkgerichte prioriteiten en resultaten,
zoals Frankrijk, kan niet langer een pure aanpassersrol worden verwacht. Het EMU-
verdrag van Maastricht voorziet dan ook in een institutionele structuur waarbij het
anker wordt verplaatst van de Bundesbank naar een Europees Stelsel van Centrale
Banken. Het ESCB wordt verantwoordelijk voor de formulering van een gemeen-
schappelijk monetair beleid, gericht op prijsstabiliteit. Mocht de EMU daadwerkelijk
slagen dan verhuizen op dat moment de deelnemers als collectiviteit in de conflict-
driehoek van rechtsonder naar linksonder. Voor het ESCB betekent dit, dat het
geconfronteerd gaat worden met dezelfde problematiek die hierboven voor de Flex-
WorId is beschreven. De vraag komt dan aan de orde of het beleid gebaseerd zal
worden op een monetair aggregaat als intermediaire doelvariabele, dan wei op een
verzameling van indicatoren. De eerste strategie lijkt minder gevoelig voor interpre-
tatieproblemen en meningsverschillen tussen de EMU-Ianden. Tegelijkertijd vereist
een dergelijk beleid een beheersbaar geldbegrip en een stabiele geldvraag op het
niveau van de EMU55•

54. Voor een overzicht van dit 'rules versus discretion'-debat wordt verwezen naar Sijben (1990).
Zie ook Sijben (1995).

55. Zie Hoogduin & Korteweg (1993, p. 74-80) voor een discussie van de beleidsalternatieven
voor de derde fase van de EMU. Zij pleiten ervoor om in het begin van de derde fase een ruime
doelzone voor het ruime monetaire aggregaat (M3H) te hanteren: "..given the unavoidable un-
certainty about the usability of a monetary aggregate at the EC level, it would be advisable not to
start with too narrow a target zone."
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5.5 Besluit

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift werden de gevolgen van het financiele
integratieproces voor de orientatie van het monetaire beleid geschetst. De klassieke
doelstelling van het monetaire beleid is het realiseren van een evenwichtige econo-
mische groei zonder inflatie. Binnen deze doelstelling is geleidelijk een verschuiving
opgetreden naar de handhaving van prijsstabiliteit. De monetaire autoriteiten zouden
in deze redenering de grootste bijdrage leveren aan een evenwichtige groei door een
klimaat te scheppen waarin de inflatie en de inflatieverwachtingen laag en stabiel
zijn. Dit neemt Diet weg dat op korte termijn de verleiding en de politieke druk kan
blijven bestaan om de (beperkte) moneta ire beleidsruimte die hen op korte termijn
nog rest, zodanig aan te wenden dat de realisatie van conjuncturele doelstellingen
(werkgelegenheid) bevorderd of, op zijn minst Diet belemmerd wordt.

De wijze waarop de achterliggende doelstelling van prijsstabiliteit bereikt kan
worden door de monetaire autoriteiten van een land is onder invloed van het finan-
ciele integratieproces gewijzigd. Door de liberalisatie van het kapitaalverkeer, de
deregulering van de binnenlandse financiele markten en de dynamiek die deze ont-
wikkelingen in de financiele sector teweeg hebben gebracht, zijn de mogelijkheden
verminderd om het bestedingsgedrag van de particuliere sector te beinvloeden door
niet-marktconforme ingrepen zoals de kredietbeperkende maatregelen uit het ver-
leden. Door het integratieproces is het aangrijpingspunt van het monetaire beleid
verlegd van hoeveelheidsvariabelen (in het bijzonder kredietaggregaten) naar prijsva-
riabelen (met name de rente en de wisselkoers). Door de vervlechting van financiele
markten over landsgrenzen heen en de hieraan inherente, grotere gevoeligheid van de
binnenlandse economie voor wisselkoersschommelingen en buitenlandse rente-ont-
wikkelingen, is de monetaire transmissie Diet makkelijker geworden. Door hun re-
latief grote afhankelijkheid van de wisselkoersontwikkeling hebben met name kleine
open economieen ervaren dat financiele integratie leidt tot een verschuiving in de
monetaire beleidstrategie van interne doelvariabelen naar de wisselkoers.

Zoals gevisualiseerd in de moneta ire conflictdriehoek brengt de liberalisatie van het
kapitaalverkeer in theorie een verscherping van het dilemma tussen wis-
selkoersstabiliteit en interne beleidsautonomie met zich mee. In de FlexWorld hebben
de landen overwegend gekozen voor meer interne autonomie. In het verleden is
slechts ten tijde van grote externe onevenwichtigheden en sterke (reele) wisselkoers-
afwijkingen enige bereidheid gebleken om interne doelstellingen ondergeschikt te
maken aan de stabilisatie van de onderlinge wisselkoersverhoudingen. Als er zo'n
vijftig jaar na Bretton Woods stemmen opgaan voor meer wisselkoersstabiliteit in
deze regio van de wereld, dan lijkt dit alleen kans van slagen te hebben, wanneer de
landen daar een verlies van interne autonomie tegenover stellen. Voorlopig lijkt de
politieke prijs van internationale beleidscoordinatie te hoog. In de meeste FixWorld-
landen is financiele integratie daarentegen samengegaan met de keuze voor meer
wisselkoersstabiliteit en minder rente-autonomie. Sinds de liberalisatie van het kapi-
taalverkeer zijn de nominale rentevoeten in deze regio geconvergeerd zoals blijkt uit
het verloop van de monetaire dispersiemaatstaf. Dit neemt Diet weg dat ook deze
landen bij tijd en wijle te kampen hebben met de discipline die de wis-
selkoersdoelstelling oplegt aan de interne monetaire politiek bij een hoge mate van
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internationale kapitaalmobiliteit. Met name wanneer de wisselkoersstabiliteit om
hogere interne renteniveau's vraagt, terwijl de conjuncturele situatie precair is, wordt
het streven naar monetaire integra tie op de proef gesteld. Ret systeem van stabiele
wisselkoersen zal daardoor pas volledig geloofwaardig zijn als de wisselkoersen zelf
zijn afgeschaft in een muntunie.

Aldus kan geconcludeerd worden dat de theoretische afruil tussen wis-
selkoerstabiliteit en interne beleidsautonomie zich in de werkelijkheid heeft gemani-
festeerd. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat de afruil in de toekomst zal blij-
yen bestaan, onder de veronderstelling althans dat hernieuwde regulering van het
kapitaalverkeer geen reele optie meer is (hoewel de historie aantoont dat re-regule-
ring nooit volledig uitgesloten kan worden). De vraag is dan welke positie de landen
in de nabije toekomst zullen kiezen op de afruilcurve, of anders geformuleerd, in
hoeverre zij zullen opschuiven over de bodem van de moneta ire conflictdriehoek
naar een van de hoekpunten. Deze vraag moet opengelaten worden voor toekomstig
onderzoek.



Samenvatting

Sinds het midden van de jaren zeventig is de financiele omgeving waarin beleggers,
bedrijven, banken en beleidsmakers opereren fundamenteel gewijzigd door de
liberalisatie van het kapitaalverkeer en de vervlechting van financiele markten over
landsgrenzen heen. Dit veelomvattende proces, dat algemeen wordt aangeduid met
de term (internationale) financiele integratie, staat in dit proefschrift centraal. De
volgende vragen hebben daarbij speciaal aandacht. Wat is financiele integratie en
op welke wijze wordt het integratieproces manifest? Wat zijn de oorzaken en de
achtergronden van dit fenomeen? Welke integratiegraad hebben de industrielanden
inmiddels bereikt? En tenslotte , wat zijn de gevolgen van de financiele integratie
voor het monetaire beleid en in hoeverre speelt het wisselkoersregime hierbij een
rol? De belangrijkste aspecten en conclusies van dit proefschrift kunnen puntsgewij-
ze worden samengevat:

• Financiele integratie is het proces waardoor institutionele en juridische belemme-
ringen voor grensoverschrijdende kapitaalstromen verdwijnen. Dit proces bereikt
zijn eindstadium zodra het internationale kapitaalverkeer volledig is geliberaliseerd.
Pinanciele integra tie leidt tot een grotere gevoeligheid van de allocatie en de
prijsvorming op financiele markten in het binnenland voor schokken op correspon-
derende financiele markten in het buitenland en vice versa.
• Financiele integratie aileen leidt niet automatisch tot een convergentie van
nominale rentevoeten op binnen- en buitenlandse financiele activa. Wanneer de
onderliggende waardepapieren verschillen in valutadenominatie en de emissie van
de financiele activa plaatsvindt onder verschillende nationale jurisdicties, zijn de
titels geen perfecte substituten. Het nominale opbrengstverschil tussen beide titels
wordt in het algemeen bepaald door een combinatie van subjectieve wisselkoers- en
risicofactoren, en objectieve segmentatiefactoren. Bij het voortschrijden van de
integratie verdwijnt het effect van de officiele kapitaairestricties op het nominale
rente-ecart, maar in een perfect geintegreerde wereld kunnen schommelingen in de
wisselkoers(verwachting)en en in de premies voor het valutarisico en het politieke
risico blijven bestaan.
• Het integratieproces heeft aileen economische betekenis, wanneer de ingezetenen
van een land wel enige bereidheid vertonen om daadwerkelijk gebruik te maken
van de faciliteiten die buitenlandse financiele markten hen bieden na de liberalisatie
van het kapitaalverkeer. Andersom dienen niet-ingezetenen in principe bereid te
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zijn om op de binnenlandse financiele markten te opereren. Aileen onder die
omstandigheden lrunnen geografisch gescheiden markten functioneel in elkaar
opgaan. De genoemde bereidheid kan voorwaardelijk zijn: de marktparticipanten
zullen oog houden voor de risico's die grensoverschrijdende vermogenstransacties
met zich meebrengen. Financiele integratie vergt dus geen risico-indifferentie van
economische agenten noch volledige substitueerbaarheid tussen binnen- en buiten-
landse financiele activa. In dit opzicht verschilt het integratiebegrip van perfecte
kapitaalmobiliteit.
• Er bestaan meerdere benaderingen en methoden ter bestudering van het integra-
tiefenomeen. Het opmerkelijke daarbij is dat geen enkele benadering op zichzelf
volledig uitsluitsel biedt over de bereikte integratiegraad conform bovenstaande
defmitie. Een combinatie van benaderingen is nodig om vast te stellen of, (1) er
geen effectieve belernmeringen zijn voor het internationale kapitaalverkeer en of,
(2) de economische agenten werkelijk gebruik maken van de toegang tot de
buitenlandse financiele markten. In deze studie wordt de institutionele benadering
gecombineerd met de prijsbenadering.
• De institutionele benadering brengt de aanwezigheid van restricties in kaart door
de nationale regelgeving op dit terrein te bestuderen. Hierdoor vormt de institutio-
nele benadering een noodzakelijke aanvulling op de prijsbenadering die op een
indirecte wijze toetst of de restricties daadwerkelijk een belemmering voor kapitaal-
stromen vormen. Wanneer de restricties de nationale financiele markten effectief
scheiden, zal dit tot uitdrukking komen in renteverschillen.
• De segmentatie c.q. integratie laat zich het zuiverste meten op basis van gedekte
renteverschillen. De economische agenten sluiten in dat geval het wisselkoersrisico
over een vermogens- of schuldpositie in vreemde valuta uit op de valutatermijn-
markt. Door het nominale ecart tussen de buitenlandse rente en de binnenlandse
rente op vergelijkbare activa te corrigeren met het termijnagio voor vreemde
valuta, dat op de valutaterrnijnmarkt tot stand komt, verdwijnt het effect van de
wisselkoersfactoren uit het renteverschil. Een gedekt rente-ecart weerspiegelt dus
primair het effect van segmentatiefactoren, i.c. kapitaalrestricties; bij gedekte
rentepariteit is er ongebinderde rente-arbitrage mogelijk en is er blijkbaar sprake
van vrij kapitaalverkeer.
• De meningen verschillen over het effect van het politieke risico op het gedekte
rente-ecart. Dit risico betreft de onzekerheid dat monetaire autoriteiten uit binnen-
of buitenland beperkingen opleggen aan internationale kapitaaltransfers in de
toekomst. Volgens de Academische visie dragen rente-arbitrageanten het politieke
risico en kan, ook bij voUedige integratie, geen gedekte rentepariteit optreden,
zolang zij zich bewust zijn van het risico dat de autoriteiten in de toekornst nieuwe
restricties kunnen opleggen. De Academici hanteren de gedekte rentepariteitscondi-
tie toch als integratiehypothese, en vullen deze aan met de veronderstelling dat de
rente-arbitrageanten het politieke risico verwaarlozen. In de Cambistische visie is
de valutatermijnmarkt geen zelfstandige markt. Het termijnagio komt tot stand door
het gedrag van banken; zolang zij ongebinderd posities lrunnen innemen in de
binnenlandse en de buitenlandse geldmarkt, en de contante valutamarkt zal er altijd
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sprake zijn van gedekte rentepariteit. Het politieke risico speelt hier geen rol omdat
de banken dit risico niet ovememen wanneer zij een terrnijnorder aanvaarden.
• Welke visie men ook aanhangt, de empirische implementatie van de integratie-
hypothese in de prijsbenadering berust meestal op de gedekte rentepariteitsconditie.
Deze werkwijze legt wel beperkingen op aan de reikwijdte van de conclusies die
prijsbenadering kan trekken: alleen voor financiele activa met een relatief korte
looptijd zijn de cijfers voor de terrnijnagio's op ruime schaal beschikbaar. Strict
genomen toetst de prijsbenadering dus de integratie van nationale geldmarkten en
kunnen de conclusies aIleen met de nodige voorzichtigheid doorgetrokken worden
naar andere financiele deelmarkten, zoals kapitaal- en kredietmarkten .

• Uit de historisch-institutionele analyse in hoofdstuk 3 blijkt dat de liberalisatie
van het kapitaalverkeer sinds WO II het beste omschreven kan worden als een
gefaseerde ontwikkeling. De negatieve ervaringen met destabiliserende 'hot
money' -stromen in de jaren dertig en de naoorlogse dollarschaarste verklaren de
wens van autoriteiten in Europa en Japan om de kapitaalstromen vergaand te
reguleren. De beleidsprioriteit ligt bij de liberalisering van het internationale
handelsverkeer. Het economische hers tel na de periode van wederopbouw draagt
bij tot een liberalere houding ten aanzien van langlopende vorrnen van kapitaal-
verkeer. Directe buitenlandse investeringen worden al in een relatief vroeg stadium
geliberaliseerd omdat deze stromen de concurrentiepositie van birrnenlandse
ondernemingen op de internationale markten versterken. De meeste landen hand-
haven nog wel beperkingen op kortlopende kapitaalstromen als instrument van hun
valutamarktbeleid. Zodra de valutaire spanningen in het Bretton Woods-stelsel
toenemen, komt er in het midden van de jaren zestig een einde aan de eerste
naoorlogse liberaliseringsgolf. Veel landen gaan zelfs over tot de introductie van
nieuwe controles om de speculatieve kapitaalstromen te beheersen. De nieuwe
regulering blijkt op den duur niet effectief: de marktparticipanten hebben meer
mogelijkbeden gekregen om de controles te omzeilen door de groei van de intema-
tionale handel en door de internationalisering van het bedrijfsleven en het bank-
wezen. Het liberalisatieproces komt weer op gang na de instorting van het Bretton
Woods-stelsel in 1973. In de landen die overstappen naar (beheerst) zwevende
wisselkoersen vermindert de behoefte van de autoriteiten aan kapitaalrestricties als
beleidsinstrument. Ook de lopende rekeningonevenwichtigheden na de oliecrisis
geven in veel landen aanleiding voor een grondige herziening van het controlestel-
sel. Aan het eind van de jaren zeventig komt het proces in een stroomversnelling
door de wisselwerking tussen de liberalisatie van het kapitaalverkeer, de deregule-
ring van binnenlandse financiele markten en instellingen, en de verspreiding van
financiele innovaties. De dereguleringstrend berust voor een deel op een opleving
van de vrije-marktfilosofie onder beleidsmakers. De liberalisatie kan voor een
ander deel gezien worden als een erkenning van officiele zijde dat de regelgeving
niet langer effectief is. Deze factoren, alsmede de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het interne marktprogramma, leiden in de tweede helft
van de jaren tachtig tot de afschaffing van kapitaalcontroles in de landen die



282
voordien nog enige beleidsautonomie trachtten te behouden binnen het Europese
Monetaire Systeem.
• Inmiddels is het financiele integratieproces in de geindustrialiseerde wereld ver
gevorderd. De kans op nieuwe kapitaalcontroles in de toekomst lijkt bovendien
klein. In de eerste plaats is de bewegingsvrijheid van het financiele kapitaal
inmiddels sterk verankerd in nationale wetten en internationale verdragen. Nieuwe
restricties zouden bijvoorbeeld haaks staan op het Europese integratiestreven. In de
tweede plaats hebben de veranderingen in de financiele omgeving de effectiviteit
van de restricties zodanig aangetast, dat het voor de monetaire autoriteiten van een
land niet erg zinvol lijkt om dit instrumentarium te reactiveren.

• Voor een groep van elf geindustrialiseerde landen komt in hoofdstuk 4 een
empirisch onderzoek aan de orde naar de effectiviteit van kapitaalcontroles sinds
het einde van het Bretton Woods-stelsel. AthankeIijk van het wisselkoersregime
zijn de landen verdeeld over twee regio's: tot de FixWorld behoren de Europese
landen die sinds langere tijd participeren in een onderling wisselkoerssysteem, en
tot de FIexWorld behoren de landen die geen expliciete wisselkoersdoelstelling
nastreven.
• De restricties zijn effectief in technische zin, wanneer zij de binnenlandse
financiele markten zodanig isoleren van de ontwikkelingen op de internationale
markten, dat de interne rente systematisch afwijkt van de - voor een verschil in
valutadenominatie gecorrigeerde - externe rente. In economische zin zijn de
controles pas effectief als zij bijdragen tot de realisatie van de achterliggende
beleidsdoeIstelling. De kerngedachte is dat restricties op het (hier onderzochte)
korte kapitaalverkeer primair een instrument zijn om de wisselkoers te stabiliseren.
Wanneer de maatregelen in economische zin effectief zijn, stellen zij de monetaire
aurtoriteiten in staat om andere instrumenten te reserveren voor binnenlandse
beleidsdoelstellingen.
• Op basis van de historisch-institutionele analyse is het mogelijk de regulering
van het kapitaalverkeer door een land te typeren naar drie dimensies, te weten de
fasering van de maatregelen in de tijd, de intensiteit en de orientatie van het
controle-stelsel. Op basis van deze inventarisatie resulteert voor elk land een
reguleringspad, of een liberalisatieschema. Dit pad levert in de prijsbenadering een
bruikbaar uitgangspunt op om te toetsen of de restricties effectief zijn in enge zin.
Uit de resultaten blijkt dat de orientatie van de restricties en de intensiteit, waarmee
ze worden toegepast, in de meeste gevallen tot uitdrukking komen in het teken
respectievelijk de (gemiddelde) omvang van het ecart tussen de interne en de
externe rente. Bovendien blijkt de liberalisatie van het kapitaalverkeer een gefaseer-
de ontwikkeling te zijn, waarin perioden met meer en minder intensieve controles
elkaar afwisselen. Tenslotte blijken de restricties doorgaans al enige tijd voor de
officiele liberalisatie-datum niet meer effectief; blijkbaar hebben de autoriteiten al
een liberale houding aangenomen, maar wachten ze nog even met de formele
intrekking van het instrumentarium. Een aanvullende verklaring is dat de markt-
partijen in de loop van het proces al voldoende mogelijkheden hebben gekregen
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om, via andere - in een eerder stadium geliberaliseerde - typen kapitaalverkeer hun
arbitrage-activiteiten uit te voeren en te profiteren van renteverschillen. Het
onderzoek naar de effectiviteit van de controles in enge zin leidt tenslotte per land
tot een onderverdeling in een periode waarin het korte kapitaalverkeer op een
effectieve wijze wordt gereguleerd, en een periode waarin dit verkeer in materiele
zin vrij is.
• Deze periodisering is de opstap voor het onderzoek naar de effectiviteit van de
controles in ruime of economische zin. Het gaat hierbij om de vraag of de restric-
ties op het korte kapitaaiverkeer hebben bijgdragen aan stabiele wisselkoersverhou-
dingen. Nu is deze vraag in zijn algemeenheid moeilijk te beantwoorden, omdat het
niet mogelijk is te achterhalen hoe de ontwikkeling van de wisselkoersen in de
afgelopen twintig jaar lOU zijn geweest zonder kapitaalrestricties. Het is wel
mogelijk om de stabiliteit van de wisselkoers te vergelijken tussen de twee deelperi-
oden en de regio's. In die vergelijking is niet alleen de volatiliteit van de wissel-
koers relevant, maar ook de moeite die de monetaire autoriteiten van een land doen
om de wisselkoers te stabiliseren. De monetaire autoriteiten kunnen behalve
kapitaalcontroies ook gebruik maken van valutamarktinterventies, voorzover zij
tenminste de rentepolitiek voor interne doeleinden willen reserveren. Een eenvou-
dige indicator kwantificeert de interventie-intensiteit per eenheid wisselkoersstabili-
teit voor de controleperiode en voor de liberale periode. Uit de berekeningen voor
de FixWorld-landen blijkt dat de interventie-intensiteit stijgt na afschaffing van de
controles. De controles blijken te functioneren als complementair instrument: ze
verlichtten de interventieverplichtingen van de autoriteiten in de controleperiode. In
de FlexWorld daalt de interventie-intensiteit in de liberale periode, voor sommige
landen zelfs aanzienlijk. In deze landen is de liberalisatie van het kapitaalverkeer
samengegaan met de overstap op een flexibeler wisselkoersregime: de behoefte aan
controles als instrument om op wisselkoersfluctuaties tegen te gaan, neemt dan
automatisch af.
• De regress ie-analyse is gebruikt om de economische effectiviteit van de restric-
ties verder uit te werken. Zo ligt het voor de hand te veronderstellen dat de
monetaire autoriteiten een intensiever beroep doen op kapitaalcontroles, zodra de
handhaving van de wisselkoersdoelstelling door speculanten op de proef wordt
gesteld. Zijn de controies ten tijde van valutaire onrust ook effectief? Behalve een
intensivering van de controies ten tijde van valutaire spanningen is het denkbaar dat
de restricties functioneren als een automatische rem op het korte kapitaalverkeer:
onder 'normale' omstandigheden lekken de controies waardoor rentepariteit kan
optreden, maar ze vormen weI een effectieve belemmering, zodra de uitgaande (of
inkomende) kapitaalstromen sterk stijgen als gevolg van eenzijdige valutaspeculatie.
In beide situaties zal er een systematisch verband bestaan tussen het rente-ecart en
de speculatieve spanningen op de valutamarkten.
• De valutaire onrust wordt eerst gekwantificeerd met behulp van de termijnstruc-
tuur op de exteme depositomarkt. De eurorentevoeten komen relatief vrij van
regelgeving tot stand, zodat de marktpartijen anticiperend op een de- of revaluatie
van de onderliggende valuta, de rente naar boven respectievelijk naar beneden
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zuilen bijstellen afhankelijk van de tijdspanne waarin zij de wisselkoersmutatie
verwachten. Een omgekeerde termijnstructuur in de externe depositomarkt is aldus
een voorbode van een devaluatie op korte terrnijn. Uit de empirische resultaten
voor de controleperiode blijkt een systematisch verband tussen de helling van de
euro-renteterrnijnstructuur en het (gedekte) rente-ecart waaruit geconcludeerd kan
worden dat de controles effectief waren in tijden van valutaspeculatie. In de liberale
periode verdwijnt het verband tussen het rente-ecart en de eurorentetermijn-
structuur .
• Voor de FixWorld is het bovendien mogelijk om een directe relatie te leggen
tussen de wisselkoersdoelstelling en de inzet van restricties. In het Europese valuta-
stelsel bestaan irnmers afspraken omtrent de maximale schommelmarges van de
valuta's rond de bilaterale spilkoersen. Naarmate een valuta verder van zijn
spilkoers afwijkt en een interventie-lirniet nadert, is de kans groot dat er in de
markt devaluatie- of revaluatieverwachtingen ontstaan. Een verwachte herschikking
geeft aanleiding tot omvangrijke speculatie omdat de discrete spilkoersaanpassing
relatief hoge en risicoloze winsten belooft. Uit de empirische resultaten blijkt dat er
voor vijf van de zes FixWorld-landen een significant verband bestaat tussen de
relatieve positie en het rente-ecart gedurende de controle-periode. Opmerkelijk is
dat de restricties niet voor aIle landen even effectief zijn. De restricties hebben een
relatief zwakke werking voor landen die hun munt in de controle-periode met enige
regelmaat devalueerden .
• Uit het empirische onderzoek blijkt dat de restricties op het kortlopende kapitaal-
verkeer in het veri eden redelijk effectief zijn geweest. Het liberalisatieproces laat
zich dus niet volledig verklaren op basis van de ineffectiviteit van de kapitaal-
controles alleen, Er lijken additionele argumenten nodig. De langdurige toepassing
van een 'waterdicht' controle-stelsel veroorzaakt bijvoorbeeld hoge kosten omdat
een dergelijk stelsel leidt tot de aantasting van internationale handelsbetrekkingen.
De kosten zouden niet opwegen tegen de voordelen van kapitaalrestricties die
voornamelijk bestaan uit enige tijdwinst voor de autoriteiten in perioden van
valutaire onrust. Ook een tijdelijke in plaats van permanente toepassing van de
controles lijkt niet meer haalbaar; vanwege het tijdelijke en dus terugkerende
karakter van de maatregelen zullen de economische agenten steeds beter anticiperen
op de invoering van de restricties. Het instrumentarium krijgt hierdoor onbedoeld
een tegengesteld effect: onder deze omstandigheden is het niet denkbeeldig dat de
(mogelijke) introductie van restricties de valutaire onrust vergroot en de inzet van
speculatieve aanvallen bespoedigt. Tegenover de (bescheiden) voordelen van
restricties staat dat de liberalisatie van aIle kapitaalverkeer de autoriteiten een
belangrijke geloofwaardigheidsbonus kan opleveren. Door de laatste beperkingen
op het kapitaalverkeer af te schaffen, geven zij een krachtig signaal af aan de
financiele markten dat ze bij de implementatie van hun interne beleid meer
rekening zullen houden met de externe randvoorwaarde. Bovendien tonen ze
hiermee een grotere bereidheid om hun monetaire en budgettaire beleid te coordi-
neren met de andere landen in het wisselkoerssysteem. Beide komen een stabiele
wisselkoersontwikkeling in principe ten goede. Precies om deze reden lijkt het
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onwaarschijnlijk dat de autoriteiten van een land eenzijdig opnieuw restricties
zullen invoeren.

• In hoofdstuk 5 komen tenslotte de consequenties van financiele integratie voor
het moneta ire beleid aan de orde. Het integratieproces heeft met name gevolgen
voor de wijze waarop de doeIstelling van prijsstabiliteit bereikt kan worden. Door
de liberalisatie van het kapitaalverkeer, de deregulering van de binnenlandse
financiele markten en de dynamiek die deze ontwikkelingen in de financiele sector
teweeg hebben gebracht, zijn de mogelijkheden verminderd om het bestedings-
gedrag van de particuliere sector te beinvloeden door niet-marktconforrne ingrepen
zoals de kredietbeperkende maatregelen uit het verleden. Door het integratieproces
is het aangrijpingspunt van het monetaire beleid verlegd van hoeveelheidsvariabelen
(in het bijzonder kredietaggregaten) naar prijsvariabelen (met name de rente en de
wisselkoers). Door de vervlechting van financiele markten over landsgrenzen heen
en de hieraan inherente, grotere gevoeligheid van de binnenlandse economie voor
wisselkoersmutaties en buitenlandse rente-ontwikkelingen, is de monetaire transmis-
sie complexer geworden. Een op interne beleidsoverwegingen gebaseerde rente-
aanpassing kan forse schommelingen in de wisselkoers oproepen die op hun beurt
de concurrentiepositie en de prijsontwikkeling in het binnenland verstoren. In deze
situatie kunnen de monetaire autoriteiten van een relatief kleine, open economie
ervoor kiezen om de doelstelling van prijsstabiliteit na te streven door de wissel-
koersverhouding ten opzichte van de belangrijkste handelspartner te stabiliseren.
Het nadeel van deze strategie is dat buitenlandse rente-ontwikkelingen kunnen
leiden tot een slecht gelegen rente-aanpassing in het binnenland. Bovendien
vermindert een vaste wisselkoersdoelstelling de mogelijkheden om adequaat te
reageren op binnenlandse schokken. Voor de monetaire autoriteiten van relatief
gesloten, grote landen is deze strategie derhalve geen reele optie. Zij zullen op
basis van diverse informatievariabelen met betrekking tot het toekomstige prijs- en
produktieverloop, het inflatiegevaar en de groeipotentie van hun economie beoor-
delen en op basis daarvan de interne rente bijstellen .
• De empirische analyse geeft aan dat de liberalisatie van het kapitaalverkeer heeft
geleid tot een verscherping van de afruil tussen wisselkoersstabiliteit en interne
rente-autonomie. In de FlexWorld hebben de landen overwegend gekozen voor
meer interne autonomie: uit de analyse met de dispersiemaatstaven blijkt dat
integratie niet is samengegaan met meer wisselkoersstabiliteit. In het verleden is
alleen ten tijde van grote externe onevenwichtigheden en sterke (reele) wisselkoers-
afwijkingen enige bereidheid gebleken om interne doelstellingen ondergeschikt te
maken aan de stabilisatie van de onderlinge wisselkoersverhoudingen. In de
FixWorld-landen is financiele integratie daarentegen samengegaan met meer
wisselkoersstabiliteit en minder rente-autonomie. Sinds de liberalisatie van het
kapitaalverkeer zijn de nominale rentevoeten in deze regio geconvergeerd. Getuige
de recente EMS-crises hebben deze landen bij tijd en wijle te kampen hebben met
de discipline die de wisselkoersdoelstelling oplegt aan de interne monetaire politiek
bij een hoge mate van internationale kapitaalmobiliteit. Met name wanneer de
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wisselkoersstabiliteit om hogere interne renteniveau's vraagt, terwijl de conjunctu-
rele situatie precair is, wordt het streven naar moneta ire integratie op de proef
gesteld. Het systeem van stabiele wisselkoersen zal daardoor pas volledig geloof-
waardig zijn als de wisselkoersen zelf zijn afgeschaft in een muntunie.
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OUTLINE AND SUMMARY

Financial Integration and Monetary Policy

During the last two decades the international financial environment has changed
dramatically. The gradual removal of capital controls and the deregulation of fmancial
markets have strongly improved the conditions for international borrowing and lending.
As a result, domestic financial markets have become integrated and the cross-border
capital mobility has reached high levels. This thesis is focused on the phenomenon of
fmancial integration, especially on its causes and its consequences for monetary policy in
the industrial countries since the collapse of the Bretton Woods System.

In chapter 1 fmancial integration is defined as a process by which all environmental
obstacles to international trade in financial assets disappear. These obstacles consist
mainly of capital controls. The liberalization of capital movements offers economic agents
the opportunity to adjust their portfolios immediately to expected exchange rate
appreciations or depreciations and changes in the rate of return on foreign and domestic
assets. In addition to their ability to perform international capital transfers, economic
agents are assumed to possess some willingness to do so. Only under these conditions
changes in international yield differentials induce portfolio adjustments. As a result of the
integration process, the domestic asset prices have become more sensitive to foreign
shocks. Financial integration does not imply automatically nominal interest rate conver-
gence nor uncovered interest rate parity: in a perfectly integrated world risk aversion may
result in premia associated with exchange rate uncertainty and political uncertainty.
However, if all obstacles to capital flows have disappeared, arbitrage assures covered
interest parity.

Chapter 2 explains the price approach to financial integration. In this approach covered
interest rate differentials are used to measure the degree of separation (or: integration) of
national money markets. There are two different views on the way in which covered
interest rate parity gets established: the textbook theory of international interest rate
arbitrage, and a more practical view which stresses the role of price-setting behaviour by
banks. The difference between both views centers on the political risk, i.e. the uncertainty
whether policymakers will introduce new capital controls in the future. As the political
risk premium seems difficult to quantify, their is no difference in the empirical
implementation of the hypothesis of financial integration in both views. A drawback of
the price approach is that the measurement of integration is limited to fmancial markets
with homogenous assets such as money and bond markets. As a result, the conclusions
are limited to capital and money markets and are less applicable to credit markets.



Chapter 3 offers a historical account of the liberalization of international capital
movements in the industrial world. By describing the changes in regulation which drives
the process of fmancial integration, this more institutional approach forms a necessary,
but often neglected supplement to the price approach. The most important insight offered
here is that the liberalization since the Second World War can not be characterized as a
straighforward process: periods of liberalization and intensified regulation have alternated.
Nevertheless the gradual disappearance of capital controls seems to depend on: (1) a
reduced need for controls as soon as the monetary authorities of a country decide to let
their exchange rate float, and (2) the reduced effectiveness of controls to counter currency
speculation in the long run in the countries in which monetary authorities still try to
stabilize exchange rates.

Chapter 4 presents the results of the empirical research in which the extent of fmancial
market integration is measured by (covered) interest differentials between the domestic
money market and the corresponding Eurocurreny-market for eleven OECD-countries.
The countries are divided in two categories: the 'FlexWorld' comprises countries without
a formal exchange rate target and the 'FixWorld' consists of the core ERM-countries with
a formal exchange rate commitment. The results show that the Flex-World-countries
reached financial integration in two steps, the first in 1974 and the other in 1984. In the
FixWorld fmancial integration was not completed before the late 1980s. This relative
slow pace of capital liberalization is due to the attempts of some countries to preserve
domestic monetary sovereignity despite the exchange rate target. The results also show
that the controls caused higher onshore-offshore interest rate differentials, and therefore
became more binding during periods of speculative turmoil in the currency markets.
However, in the end the controls were less effective: without domestic policy adjustment,
they did not reduce the speculative pressure and therefore were not able rule out rea-
lignments.

The chapter 5 the implications of fmancial integration for monetary policy are discussed.
In the FixWorld, the combination of free capital movements and fixed exchange rates is
in theory incompatible with the desire to maintain domestic monetary policy autonomy. In
practice the authorities of small and relatively open economies try to improve domestic
conditions for economic growth and price stability by maintaining fixed exchange rates
viz-a-viz their main trading partners. This strategy leaves little room for manouevre when
domestic shocks arise. Therefore, it has not been acceptable for large countries. Their
monetary authorities use a number of information variables on the growth and inflation
potential in setting their interest rate policy. Only in periods of extreme external
imbalances they have been prepared to international policy coordination at the expense of
domestic policy objectives.
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