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Het IMF: de piratenboot 

 
Premier Holmes en Min. van Fin. Audley Shaw, 2016 
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Het IMF: enkel destructief 

Het IMF ‘maakt gehakt’ 
van de wereld 

Het IMF stelt (te) zware 
eisen aan een land dat 
geen kant op kan 
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Het IMF: samen met EU en bedrijven 

Doodslag Het paard van Troje 
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Het IMF als zondebok (scapegoat) 

Regeringen hebben een voorliefde om de schuld 
van een pijnlijke beleidsaanpassing in de 
schoenen van een internationale of 
supranationale organisatie te schuiven. 

Regeringen wassen zo hun handen in onschuld. 

De betrokken organisaties geven veel te weinig 
tegengas, in een poging de vaak fragiele 
regeringen in hun voortbestaan te steunen. 

Dit heeft het aanzien onder het publiek van het 
IMF, de Wereldbank en vooral de EU zeer 
geschaad. 
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De start van het IMF  

Opgericht, samen met de 
Wereldbank, tijdens een conferentie 
van de VN in een hotel in Bretton 
Woods (New Hampshire, VS) in juli 
1944.  

Oprichters: 44 landen, waaronder 
Nederland. 

Als derde internationale organisatie 
werd hieraan in 1947 in Genéve 
toegevoegd: de General Agreement 
on Tariffs and Trade (acroniem: 
GATT). In 1991 opgegaan in de 
nieuwe WereldHandelsOrganisatie 
(WTO). 



Motieven voor hun oprichting 

De grote depressie van de jaren dertig kenmerkte zich door 
internationale economische anarchie: 

- Bescherming van de eigen producenten door snel 
toenemende invoerbarrières. 

- Concurrerende (valuta)devaluaties. 

Door internationale economische samenwerking zou dit 
voortaan moeten worden voorkomen. Via: 

Het bevorderen van de economische efficiëntie, ten einde 
wereldwijd de productie te bevorderen en werkloosheid en 
inflatie laag te houden. 

Het door landen rekening laten houden met het grensover-
schrijdende effect van hun nationaal economische beleid. 
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Bevordering van economische efficiëntie 

Via: 

Afbouw van valutacontroles bij internationale 
betalingen. 

Stabiele wisselkoersen. 

Verbetering van de nationaal economische stabilisatie- 
en aanpassings-politiek.  

Financiële steun voor landen met slecht ontwikkelde 
financiële markten.  

Vermindering en uiteindelijk afbouw van 
invoerbeperkingen voor in het buitenland geprodu-
ceerde goederen en diensten.  
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De onderhandelingen over het IMF 

De twee opponenten in Bretton Woods: 
White (VS) en Keynes (VK) De twee visies: 

Volgens de VS diende het 
IMF kredieten (dus 
leningen) te verschaffen. 

Volgens het VK diende het 
IMF geld te scheppen. 

 

De grote overwinnaar in WOII 
met een onbeschadigde 
productiecapaciteit, te weten 
de VS, won het pleit. 
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Specifieke taken van de drie organisaties 

Het IMF dient lidstaten met een groot betalings-
balanstekort te voorzien van kortlopende financiering 
(onder adequate zekerheid tot terugbetaling) – en zo bij 
te dragen aan een stabiele wisselkoers. 

 

De Wereldbank dient lidstaten zo nodig te voorzien 
van langlopend kapitaal - ter bevordering van hun 
economische ontwikkeling en groei. 

 

De GATT beoogt de internationale handel te 
bevorderen – en daarmee economische groei - door 
internationale vrijhandel na te streven via multilaterale 
onderhandelingsrondes.  
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Organisatie van het IMF 

Het IMF wordt bestuurd door zijn 189 lidstaten en is 
daaraan ook verantwoording schuldig. 

De Board of Governors is het hoogste bestuursorgaan. 
Deze Raad bestaat uit een bewindvoerder en haar 
plaatsvervanger, van iedere lidstaat. Deze Raad komt 
eens per jaar bijeen. 

De dagelijkse leiding is in handen van de Executive 
Board, bestaande uit 24 directeuren en geleid door de 
Managing Director, thans Christine Lagarde. 

Iedere directeur vertegenwoordigt een kiesgroep van 
landen.  
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Het quotum 

Iedere lidstaat van het IMF heeft een quotum in het IMF 
toegewezen gekregen, in de vorm van een bedrag. 

Dit quotum is voor het lid bepalend voor de omvang van:  

Zijn betaling aan het IMF: 25% van het quotum in 
SDRs of widely accepted foreign currencies; 75% in 
eigen valuta. 

Zijn stemkracht in het IMF. 

Zijn toegang tot de IMF-gelden: leningen tot in 
beginsel maximaal 200% van het quotum per jaar en 
maximaal 600% cumulatief over de jaren heen.  

In uitzonderlijke omstandigheden kan van deze 
grenzen worden afgeweken. 
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De bepaling van het quotum 

De huidige formule voor de bepaling van het quotum van 
het land is een gewogen gemiddelde van de volgende 
economische kengetallen van dat land: 

-   Bruto binnenlands product (gewicht: 50%). 

- Economische openheid naar het buitenland toe (30%). 

- Economische variabiliteit (15%).   

- Omvang van ‘s lands internationale monetaire reserves 
(5%). 

Deze componenten zijn ingegeven door de hun invloed op: 
(i) ‘s lands relatieve positie in de wereldeconomie, en  

(ii) de omvang van de mogelijke problemen die het land in 
kwestie met de internationale betalingen kan krijgen. 
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Roep om hervorming van het IMF 
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Bestuurlijke hervorming geëist 

Zoals gezegd, de stemkracht van een land in het IMF 
vloeit rechtstreeks voort uit het quotum dat het land 
heeft in het IMF. 

De VS hechten zeer aan een eigen stemkracht van 
tenminste 15%. Boven dit percentage namelijk hebben 
de VS een veto voor belangrijke IMF-beslissingen! 

China vindt zijn huidige stemkracht beneden peil. 

Ook andere opkomende economieën vinden dat 
hun aandeel in de stemmen dient toe te nemen. 

Allerwege wordt de stemkracht van West-Europese 
landen te hoog gevonden. 
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14de quotumherziening 

IMF, Annual Report (AR) 2015: 

“In 2010, the Board of Governors, the IMF’s highest 
decision-making body, approved a package of far-
reaching reforms of the IMF’s quotas and governance 
(“2010 reforms”), which included … : 

Completion of the 14th General Review of Quotas 
with an unprecedented doubling of quotas and a 
major realignment of quota shares—a shift of more 
than 6 percent from overrepresented to 
underrepresented members and a more than 6 
percent quota shift to dynamic emerging market and 
developing countries, while protecting the quota 
shares and voting power of the poorest members. …” 
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De financiële middelen van het IMF 

De primaire bron vormt de storting door de lidstaten 
van hun quotum in de kas van het IMF. Totaal thans: 
SDR 238 mld., ca. $334 mld. 

In aanvulling daarop kan het IMF tijdelijk lenen van een 
aantal lidstaten in het kader van de New Arrangements 
to Borrow (NAB) tot maximaal zo’n $521 mld. 

Op 26 januari 2016 keurde het Amerikaanse Congres 
uiteindelijk de 14de quotaherziening goed. 

Hiermee was aan de voorwaarden voldaan om deze 
quotaherziening door te voeren. 

Dientengevolge nam het totaal van de IMF-quota (en 
dus de financiële middelen van het IMF) toe van SDR 
238.5 naar 477 mld. (van ca. US$ 329 naar 659 mld.) 
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Executive directors en stemkracht (%) 

M.i.v. 26 januari 2016: 
 

Appointed executive directors. Eén voor ieder van de 
landen: de VS (16,6%), Japan (6,2%), China (6,1%), 
Duitsland (5,3%), het VK en Frankrijk (4,1%), Rusland 
(2,6%) en Saudi-Arabië (2,0%).  

 

Elected executive director: Menno Snel (NL);  

    alternates: Willy Kiekens (B), Oleksandr Petryk (Oekr.). 
  

Lidstaten van deze kiesgroep (5,4%): o.a. Armenië, 
België (1,3%), Bosnië & Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, 
Cyprus, Israël, Luxemburg, Moldavië, Montenegro, 
Nederland (1,8%), Roemenië en Oekraïne. 
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De taken van het IMF (1) 

Tot maart 1973: een centrale rol in het wereldwijde stelsel 
van vaste, maar aanpasbare wisselkoersen. (Zie voor een 
toelichting de volgende slide.) 

Zorg voor voldoende internationale monetaire reserves in 
de wereld. Hiertoe introduceerde het IMF in 1969 Special 
Drawing Rights (SDRs) en maakte het een begin met de 
toewijzing ervan aan lidstaten. 

Vanaf 1975: een formeel systeem van surveillance. T.b.v. 
handhaving van de stabiliteit van en voorkoming van crises 
in het internationale monetaire stelsel. Daartoe beoordeelt 
het IMF jaarlijks het beleid van de lidstaten, evenals 
regionale en mondiale economische en financiële ontwik-
kelingen. Zie World Economic Outlook (halfj., www.imf.org). 
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Een vaste, maar aanpasbare wisselkoers 

Alle valuta’s waren gekoppeld aan de US $ en deze aan het goud á US$35 
per troy ounce (ruim 31 gram). De gulden had jarenlang een centrale 
koers van fl. 3,60 per dollar met een toen gebruikelijke fluctuatieband van 
+ of – 0,5%.  

Dit stelsel stortte in door een te inflatoire politiek van de VS in de jaren 
zestig en begin zeventig (o.a. door financiering van de oorlog in Vietnam). 
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IMF-surveillance voer voor krantenkoppen 
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Taken van het IMF (2) 

Technische assistentie voor en training van lidstaten 
t.b.v. opzet en uitvoering van hun economische politiek. 

Sinds 1969: creatie en toewijzing aan lidstaten van 
Special Drawing Rights (SDRs), een nieuw bestanddeel 
van internationale monetaire reserves in de wereld. In 
1969 leek namelijk de aangroei van goud en US$’s in de 
wereld te stagneren. De SDR is bovendien sindsdien de 
rekeneenheid van het IMF. Sindsdien zijn SDR 204,1 
mld. (ca. US$ 287 mld.) toegewezen. 

Eén SDR heeft de waarde van een samenstel van 
(gedeeltes) van: de Amerikaanse dollar ($ 0,66), de euro 
(€ 0,423), de Japanse yen (¥ 12,1) en het pond sterling 
(£ 0,111). SDR1=US$ 1,405 (op 26 aug. j.l.)  
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Taken van het IMF (3) 

De belangrijkste – en meest bekritiseerde – taak: 
kredietverlening aan lidstaten in bepaalde economische 
situaties en onder specifieke beleidsvoorwaarden (the 
IMF conditionality). 

Het initiatief tot de lening ligt daarbij bij het land. 

Een lidstaat kan het IMF om financiële steun vragen 
indien het niet in staat is onder dragelijke voorwaarden 
financiering te vinden voor zijn internationale 
betalingen.  

De omvang van de internationale monetaire reserves 
van de lidstaat moet daarbij op een adequaat niveau 
kunnen blijven. 
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De leningsovereenkomst 

Op verzoek van een lidstaat kan het met het IMF tot een 
akkoord komen over de inhoud van een leningsovereen-
komst.  

Ze bevat o.m. de economisch-politieke maatregelen die 
het lid toezegt uit te voeren teneinde zijn betalingsbalans-
probleem op te lossen. 

De lidstaat formuleert zelf deze maatregelen in consultatie 
met het IMF. Ze worden verwoord in een Letter of Intent 
bij de leningsovereenkomst. 

Gewoonlijk komt de lening in phased installments.  

D.w.z. iedere drie of zes maanden een betaling van een 
deel van het toegezegde bedrag, nadat is gebleken dat de 
voor de periode afgesproken maatregelen zijn uitgevoerd. 

29-8-2016 28 



De onevenwichtigheid 

Het kernprobleem van een land dat het IMF om 
financiële steun vraagt, is een te groot tekort op de 
lopende rekening van de betalingsbalans. 

Voor dat land geldt dan dat de nationale productie, P, 
veel kleiner is dan de nationale vraag, V.  

De spanning tussen beide vindt een uitweg in een 
netto vraag naar buitenlandse producten. Het verschil 
tussen P en V slaat daardoor neer in een voor dit land 
even groot verschil tussen de uitvoer, U, en invoer, I, 
van producten, m.a.w.: 

P – V = U – I  << 0 

Tijdelijk kan deze grote netto invoer worden gefinan-
cierd uit de internationale monetaire reserves. 
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De zin van IMF-steun 

Voor een land vormen zijn uit- en invoer van producten 
samen de lopende rekening (LR) van de 
betalingsbalans. Het saldo op de lopende rekening is: 
LR ≡ U – I 

Het blijkt in de praktijk dat de vraag veel sneller dan de 
productie is aan te passen d.m.v. economische politiek. 

Zónder tijdelijke leningen en dus steun van het IMF zou 
de overheid van een land zijn te grote tekort op de LR 
daarom onmiddellijk moeten wegwerken via: 

P – V = U – I ≡ LR. Mét steun: P – V ≡ LR, in 3 jaren 
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Het IMF: structurele aanpassing 
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Waarom IMF-beleidscondities? 

Om het land in kwestie te richten op een efficiënte 
aanpassingspolitiek, met minimale schade voor ‘s lands 
welvaart. 

Om de zekerheid van terugbetaling aan het IMF van de 
lening te vergroten, zodat in de toekomst ook andere 
lidstaten met dezelfde gelden leningen kunnen krijgen. 

Om de politieke positie van welwillende regeringen te 
versterken: het IMF is als zondebok te presenteren. 

Voorwaarden als quantitative performance criteria en 
indicative targets zijn nuttig voor het tussentijds 
evalueren van het aanpassingsbeleid. Uitkering van een 
volgend deel van de lening is van hun realisatie 
afhankelijk. 
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Aard van de beleidscondities 

Vaak al voorafgaand aan het tekenen van de letter of 
intent: een forse devaluatie van de valuta. Ze zal de 
uitvoer goedkoper maken en de invoer duurder.  

    Verwacht gevolg in P – V = U – I ≡ LR: U en I  P,LR 

Een sterke vermindering van de geldgroei.  

    Verwacht gevolg: V  LR 

Een aanzienlijke vermindering van het overheidstekort via 
uitgavenreductie of belastingverhoging.  

    Verwacht gevolg: V  LR 

Vermindering van prijsverstoringen, zoals handels-
beperkingen, renteplafonds en consumentensubsidies. 
Verwacht gevolg: V, P  LR 

Tijdelijke bevriezing lonen. Verwacht gevolg: P  LR 
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Ter ontlasting van het IMF 

Gewoonlijk wendt een land zich pas tot het IMF indien 
alle alternatieven niet meer werken. M.a.w. zijn 
economische situatie is intussen dramatisch. Harde 
maatregelen zijn dan ook onvermijdelijk. 

Het IMF toonde zich steeds bereid de condities 
publiekelijk te bediscussiëren en aan te passen. 

Vernieuwingen bijv.: 

    - meer nadruk op de supply side (1980s) 

    - aandacht voor armoede ( end 1990s) 

    - meer aandacht voor externe oorzaken (begin 2000s) 
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Slotbeschouwing (1) 

Van de taken die het IMF (opgelegd gekregen dan wel 
naar zich toegetrokken) heeft, lever(d)en de volgende 
géén kritiek op: 

- Ondersteuning van het stelsel van vaste wisselkoersen 
(tot 1973). 

- De surveillance (vanaf 1975). 

- De creatie en het beheer van de SDR-rekening. 

Enkel de financiële ondersteuning van lidstaten die daar 
behoefte aan hebben, is een taak die veel kritiek 
ontmoet.  

Naast de goede redenen voor beleidscondities moet ook 
ten gunste van het IMF bedacht worden dat: 
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Slotbeschouwing (2) 

Landen – wars van beïnvloeding van buitenaf – 
beschouwen het IMF als lender of last resort. Harde 
maatregelen zijn dan in feite onvermijdelijk. 

Ook is veel kritiek op de korte periode waarvoor het IMF 
uitleent: tot max. 3 tot 5 jaar.  

Dit komt voort uit de aard van het IMF, bij de oprichting 
gekozen: het IMF is niet zozeer een instelling gericht op 
economische groei; dát is de Wereldbank. 

De kritiek op de starre machtsverhoudingen in het IMF is 
terecht. Maar de oorzaak daarvan ligt vaak enkel bij de 
VS, in het bijzonder bij het Congres (zie bijv. de grote 
vertraging bij de 14de quotumherziening). 

Mijn standpunt: verguizing van het IMF is onterecht.  
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Discussiepunten 

Vanaf de jaren zeventig zweven veel wisselkoersen. Een 
zwevende wisselkoers zorgt toch automatisch voor 
gelijkheid van inkomende en uitgaande buitenlandse 
betalingen? 

Waarom wendt een land zich dan nog tot het IMF 
voor het verkrijgen van zo’n ‘vermaledijde’ lening? 

Heeft Keynes door de invoering van de SDR, in 1969, 
met vertraging toch nog enigermate zijn zin 
gekregen? 

Een SDR circuleert enkel tussen centrale banken. 

Zou de SDR ook een betaalmiddel en rekeneenheid in 
de particuliere sfeer kunnen zijn? Zou zo’n SDR 
daarvoor aantrekkelijk zijn? 
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