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MINISTERIE VAN FINANCIËN 
DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN 
AFDELING INTERNATIONALE MONETAIRE ZAKEN 

De doelstellingen op langere termijn van het EMS en de Ecu 

1• Inleiding 

Sedert het voorjaar van 1984 wordt in de competente orga
nen (de Ecofin-raad, het Monetair Comité en het Comité des Gouver
neurs) gesproken over een pakket van maatregelen gericht op een 
verdere ontwikkeling van het Europese Monetaire Stelsel (EMS). In
middels is men het erover eens dat er op een aantal onderdelen van 
dit pakket (convergentie, liberalisatie van het kapitaalverkeer, 
versterking van het wisselkoersarrangement) ruimte is voor voor
uitgang. Deze zomer werd al overeenstemming bereikt over een pak
ket met betrekking tot het intensiever gebruik van de Ecu door de 
centrale banken. In discussie zijn nog enkele voorstellen met be
trekking tot het officiële en het private Ecugebruik. Aangezien 
deze voorstellen niet los kunnen worden gezien van de toekomst van 
de Europese monetaire samenwerking wordt, mede op Nederlands aan
dringen, in genoemde comité1s thans ook gesproken over de doel
stellingen van Ecu en EMS op langere termijn. 

Hieronder wordt in de eerste plaats het Nederlandse standpunt 
inzake deze doelstellingen weergegeven. Daarnaast wordt ingegaan 
op de genoemde Ecu-voorstellen. Daarbij zal blijken dat de Neder
landse opstelling in dit debat geen neutrale of zelfs negatieve -
zoals sommigen lijken te menen - doch bij uitstek een constructie
ve is. Het is veeleer het beleid van en sommige van de voorstellen 
gedaan door andere lidstaten, die de verwezenlijking van de uit
eindelijke gemeenschappelijke doelstelling dreigen te bemoeilij
ken. 

2. Het einddoel van de Europese monetaire integratie 

Het uiteindelijke doel van de monetaire samenwerking binnen 
de EG is de verwezenlijking van een economische en monetaire unie 
(EMU). Over deze doelstelling zijn de EG-landen het reeds vele 
jaren geleden eens geworden blijkens het slotcommuniqué van de 
conferentie van staatshoofden en regeringsleiders van december 
1969 te Den Haag en met name de resolutie van de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen en de Vertegenwoordigers van de Regeringen de 
Lidstaten van maart 1971. Volgens genoemde resolutie zal deze EMU 
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worden gekenmerkt door: 

- een volledig vrij verkeer van personen, goederen, diensten en 

kapitaal; 

- een volledige en definitieve convertibiliteit van de valuta's, 

de opheffing van de fluctuatiemarges van de wisselkoersen, de 

onherroepelijke vaststelling van de wisselkoerspariteiten - wel

ke voorwaarden noodzakelijk zijn voor de invoering van één ge

meenschappelijke munt, alsmede een communautair stelsel van cen

trale banken; 

- de communautisering van de beslissingsbevoegdheid inzake een 

aantal belangrijke onderdelen van het monetaire en economische 

beleid. 

Teneinde de onherroepelijkheid der vastgestelde pariteiten 

werkelijk te garanderen, zal tenslotte een gemeenschappelijke 

Europese munt de plaats moeten innemen van de nationale valuta's. 

De doelstelling genoemd in de resolutie is nooit door enige 

lidstaat herroepen en wordt ook door Nederland nog steeds volledig 

onderschreven. Wel is er onder andere van Nederlandse zijde dik

wijls op gewezen dat, zoals ook uit de resolutie blijkt, verwezen

lijking ervan vereist dat aan een aantal belangrijke voorwaarden 

wordt voldaan. Op deze voorwaarden zal in de paragrafen 2 en 3 

nader worden ingegaan. 

Het Europese Monetaire Stelsel, tot de oprichting waarvan op 

de Europese Raad van december 1978 werd besloten, is minder ambi

tieus van opzet dan de hierboven bedoelde EMU. Het omvat een sy

steem van vaste maar aanpasbare wisselkoersen, vrij omvangrijke 

onderlinge kredietfaciliteiten en een munteenheid (de Ecu) voor 

gebruik tussen de centrale banken. Het Stelsel is slechts bedoeld 

ter verwezenlijking van een zone van interne en externe monetaire 

stabiliteit, d.w.z. van een gebied met een stabiel algemeen prijs

peil en stabiele onderlinge wisselkoersen. Het EMS wisselkoers

arrangement kan een (bescheiden) bijdrage leveren aan de hiertoe 

vereiste beleidsdiscipline, voorzover het de politieke wil bij de 

autoriteiten beïnvloedt en de verdediging van het beleid kracht 

bijzet. 

Naar Nederlandse opvatting dient de verdere ontwikkeling van 

het EMS gericht te zijn op de uiteindelijke verwezenlijking van de 

EMU zoals bedoeld in de resolutie van 1971. De Raad zou zich dan 



ook in deze zin moeten uitspreken. De lidstaten zouden kunnen 
overwegen dit einddoel vast te leggen in een nieuw Verdragsartikel 
om daarmee het voornemen van de resolutie van 1971 te bevestigen. 

In het algemeen moet het einddoel van de EMU fungeren als 
criterium bij de toetsing van alle beleidsvoorstellen op deel
terreinen van de Europese monetaire samenwerking. 

Voor de Ecu betekent een en ander dat deze met zijn huidige 
functies - rekeneenheid, divergentie-Indicator, reservemiddel en 
verrekeningsmiddel voor centrale banken - slechts als tussenfase 
moet worden gezien. In de EMU zal de Ecu kunnen en moeten uit
groeien tot de bij deze unie behorende gemeenschappelijke Europese 
munt. Ook dit zou door de Raad moeten worden uitgesproken. 

2. Institutionele voorwaarden voor monetaire eenwording 

Instelling van een gemeenschappelijke Europese munt vereist 
dat er op Europees niveau een monetaire autoriteit komt - te den
ken valt aan een Europese centrale bank - die deze munt in het 
verkeer brengt. Dit betekent derhalve soevereiniteitsoverdracht 
met betrekking tot de geldschepping van nationaal naar communau
tair niveau. Dit betekent ook dat solide afspraken moeten worden 
gemaakt over het te voeren Europese monetaire beleid en over de 
rechten en plichten van de betrokken autoriteiten. Als richtlijn 
voor het te voeren monetaire beleid zou moeten zijn vastgelegd dat 
de interne waarde van de gemeenschappelijke munt zou moeten worden 
gehandhaafd, dat wil zeggen dat het algemene prijspeil zou moeten 
worden gestabiliseerd. Teneinde deze monetaire autoriteit hiertoe 
ook in staat te stellen, zouden haar rechten en plichten c.q. haar 
relatie met de Raad van Ministers en Europese Commissie (danwel 
een eventueel in te stellen Europese regering), resp. het Europese 
Parlement, op evenwichtige wijze dienen te worden geregeld. Het 
model dat in Nederland is gekozen voor de relatie tussen overheid 
en centrale bank is daarbij te prefereren boven de oplossing in 
elk van de andere lidstaten. Deze relatie wordt immers gekenmerkt 
door een zorgvuldig evenwicht tussen enerzijds de wenselijke en 
noodzakelijke autonomie van de centrale bank m.b.t. het monetaire 
beleid en anderzijds de uiteindelijke politieke verantwoordelijk
heid van de Minister van Financiën t.o.v. het Parlement. 



Soevereiniteitsoverdracht zal niet tot het monetaire terrein 
beperkt kunnen blijven, maar zal ook betrekking moeten hebben op 
strategische elementen van het algemene economische beleid, en 
met name op de omvang van begrotingstekorten. Zonder communautaire 
beslissingsmacht op dit gebied zouden immers excessieve begro
tingstekorten in een of meer lidstaten in de gehele Gemeenschap 
leiden tot een onevenredig beslag op de op communautair niveau 
vastgestelde monetaire ruimte en de kapitaalmarktruimte- Zulks zou 
leiden tot een overdracht van middelen naar lidstaten met exces
sieve tekorten en tot een ongewenste opdrijving van de rentestand, 
die door de overige lidstaten in een EMU niet meer gemitigeerd zou 
kunnen worden via wisselkoersaanpassingen. Er is dan immers maar 
één munt, de Ecu. Een dergelijke situatie zou vanuit een oogpunt 
van economisch beleid ongewenst en politiek niet acceptabel zijn. 
Ook thans is in Nederland de mogelijkheid gecreëerd tot het opleg
gen van beperkingen aan de lagere overheden, niet alleen aan hun 
monetaire financiering maar ook aan hun beroep op de kapitaal
markt. De nationale overheden van nu zijn de locale autoriteiten 
in het Europa van morgen. 

Communauti8ering van de beslissingsbevoegdheid op monetair en 
budgettair gebied inclusief regeling van de relatie centrale bank-
overheid is vanzelfsprekend een zeer belangrijke stap. Deze zal 
derhalve bij verdrag moeten geschieden - via aanvulling van het 
Verdrag van Rome - en zou zowel de uitvoerende als de wetgevende 
taak op deze gebieden moeten omvatten. Om overeenstemming over 
soevereiniteitsoverdracht mogelijk te maken, dient er een sterke 
politieke wil tot eenwording te zijn en lijkt het noodzakelijk dat 
ook op andere beleidsterreinen en op institutioneel gebied voort
gang met de eenwording is gemaakt. 

De huidige afspraken betreffende het EMS zijn, niet zonder 
opzet, buiten het Verdrag gelaten. Ze bezitten immers een zeer 
voorlopig karakter. In dit verband wordt wel gesproken over de 
"pre-institutionele fase"van het het EMS. Indien de vorm waarin de 
monetaire samenwerking in Europa kan worden voortgezet voldoende 
is uitgekristalliseerd - dat is nadat ook aan de hierna in par. 3 
te bespreken voorwaarden van convergentie, liberalisatie van kapi
taalverkeer en completering van deelname aan het wisselkoers
arrangement is voldaan - kan en moet deze worden geconsolideerd in 
een aanvulling van het Verdrag. Teneinde dit veilig te stellen zou 
het overweging verdienen het einddoel van de Europese monetaire 
samenwerking vast te leggen, in casu door opneming van de kern van 
de resolutie van 1971 in een nieuw artikel van het Verdrag. 
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3. Wegen naar de economische en monetaire unie 

Van Nederlandse zijde is er steeds met nadruk op gewezen dat 

er, voorafgaande aan de definitieve aanvulling van het Verdrag van 

Rome, enkele belangrijke stappen kunnen en moeten worden gezet in 

de richting van de EMU. 

In de eerste plaats zal het functioneren van het wisselkoers

arrangement verder moeten worden verbeterd, door een grotere sta

biliteit van de onderlinge wisselkoersen. Belemmerend voor de wis

selkoersstabiliteit zijn met name de bestaande inflatieverschillen 

binnen de EG (niet de welvaartsverschillen, zoals soms wordt ge

suggereerd). Weliswaar zijn de inflatietempi en -verschillen 

sinds 1980 aanzienlijk verminderd, doch het tempo in sommige lid

staten en de onderlinge verschillen binnen de EG zijn nog steeds 

vrij fors. Verkleining van de inflatieverschillen vereist dat de 

convergentie van het economische en monetaire beleid der lidstaten 

verder wordt verbeterd. Daarbij dient niet naar een gemiddeld in

flatieniveau, maar naar een laag inflatieniveau te worden gecon

vergeerd, aangezien prijsstabiliteit de investeringen bevordert en 

de kans op blijvend stabiele wisselkoersen vergroot. 

In de tweede plaats zullen de nog bestaande restricties op 

het intracommunautaire kapitaalverkeer moeten worden afgeschaft. 

Dit is met name nodig ter verwezenlijking van een ongedeelde Euro

pese kapitaalmarkt, als onderdeel van een geïntegreerde interne 

markt. Bovendien zal van deze kapitaalliberalisatie een stimulans 

uitgaan tot beleidsdiscipline en zal zij de bereidheid bevestigen 

om de consequenties van eenwording te aanvaarden. Met name Frank

rijk en Italië hebben nog steeds niet voldaan aan deze overigens 

van 1958 daterende verplichtingen. Van groot belang in dit verband 

zijn de recente positieve ervaringen van het VK en Denemarken. 

Deze landen hebben aangetoond dat kapitaalliberalisatie niet be

hoeft te leiden tot kapitaalvlucht en zelfs kan bijdragen tot een 

toenemend vertrouwen in het gevoerde beleid. 

Illustratief in dit verband is dat diverse lidstaten geduren

de lange tijd zelfs de Europese financiële instellingen (EIB, Com

missie) de toegang tot hun kapitaalmarkten feitelijk ontzegden. 

Met name Duitsland en Nederland laten EIB en Commissie sedert vele 

jaren frequent en voor grote bedragen op hun markten lenen. 

In de derde plaats zullen enkele uitzonderingsposities in 

het wisselkoersarrangement van het EMS moeten worden opgeheven. In 

het bijzonder moet hier gedacht worden aan de deelname van Britse 



pond en de vernauwing van de bestaande wijde fluctuatiemarges van 
de lire van 6% tot het in het EMS normaliter geldende niveau van 
van 2,25% alsmede opheffing van de dubbele wisselmarkt in België. 
Dit impliceert dat deze landen evenals de al volledig deelnemende 
lidstaten, bereid moeten zijn tot de vereiste beleidsconvergentie 
en -discipline. 

Het is tevens wenselijk dat de drachme, de peseta en de 
escudo gaan deelnemen aan het wisselkoersarrangement, zodra de 
inflatie in de desbetreffende landen zal zijn teruggedrongen tot 
een aanvaardbaar laag niveau. Een monetaire integratie met twee of 
meer snelheden i.c. een voorlopig buiten het EMS/EMU blijven van 
deze landen, dient alleen dan te worden overwogen als streven naar 
volledigheid van lidmaatschap prohibitief zou kunnen zijn voor het 
totstandkomen van de EMU. Uit het bovenstaande blijkt dat de 
huidige monetaire samenwerking in de EG reeds een terrein vormt 
met meerdere snelheden. Technisch gesproken zou een EMU van 
slechts een aantal van de 12 lidstaten mogelijk zijn, maar dit 
lijkt politiek niet erg aantrekkelijk. 

Wanneer succes zal zijn bereikt op bovenbeschreven drie be
leidsterreinen is het pad geëffend voor de geleidelijke verdere 
vernauwing van de fluctuatiemarges tussen de EMS-valuta's en, uit
eindelijk, de belangrijke politieke beslissing de spilkoersen niet 
meer te wijzigen. Aldus zouden de EMS-valutafs aan elkaar zijn 
geklonken. Onder deze omstandigheden kan en moet de institutionele 
fase van de monetaire integratie ingaan, waarbij het monetaire en 
het budgettaire beleid op parallelle wijze dienen te worden gecen
traliseerd. Als kroon op het werk kan de Ecu als gemeenschappelij
ke munt worden ingesteld. 

4. De rol van de Ecu als internationaal reservemiddel 

Door de Europese Commissie en enkele lidstaten is de vraag 
voorgelegd, of de Ecu reeds in de huidige, pre-institutionele fase 
een grotere rol kan spelen in het internationale verkeer. Gedacht 
wordt daarbij aan een verder vergroot gebruik van de officiële Ecu 
als reservevaluta voor centrale banken en aan stimulering van het 
gebruik van de Ecu bij internationale transacties in het particu
liere verkeer. 

Deze vraag dient eraan te worden getoetst of deze nieuwe 
stappen niet strijdig zijn met het einddoel van de EMU en de ge
meenschappelijke munt. Dat wil zeggen dat zij niet mogen leiden 
tot ondermijning van de beleidsdiscipline en daarmee van de con
vergentie. 



Zowel bij de mogelijkheid als bij de wenselijkheid van een 

geforceerde ontwikkeling van de Ecu tot internationale reservemunt 

moet om deze reden een vraagteken geplaatst worden. De mogelijk

heid van zofn ontwikkeling is twijfelachtig. Een reservemunt wordt 

nu eenmaal niet geproclameerd. Een dergelijke positie moet worden 

verdiend. Gelet op de nog onvolledige interne integratie van de 

Europese economie en kapitaalmarkt, en op de in vergelijking met 

andere reservemunten (US dollar, Dmark, yen, Zwitserse frank) nog 

hoge gemiddelde Europese inflatie, is de Ecu vooralsnog niet erg 

aantrekkelijk als reservevaluta. Er zijn geen kunstgrepen waarmee 

de autoriteiten deze situatie snel en zonder veel inspanning kun

nen veranderen. 

Ook de wenselijkheid van een ontwikkeling tot internationale 

reservemunt is dubieus. Omdat zij die een geforceerde ontwikkeling 

van de Ecu bepleiten veelal niet duidelijk onderscheid maken tus

sen de officiële Ecu, die tussen centrale banken wordt gebruikt, 

en de op basis van dezelfde formule uit particulier initiatief 

voortgekomen private Ecu, wordt hieronder op beide ingegaan. 

a. Het_offi£iële_Ecu£ebruik 

Verdere verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de offi

ciële Ecu als reservevaluta, los van de hiervoor besproken over

dracht van bevoegdheden naar communautair niveau, draagt niet bij 

tot de verwezenlijking van een EMU met een gemeenschappelijke Eu

ropese munt. Zulk een verruiming bevordert immers op zichzelf niet 

de beleidsconvergentie, de liberalisatie van het kapitaalverkeer 

of een versterking van het wisselkoersarrangement. Zij zou inte

gendeel het einddoel in gevaar kunnen brengen. Verruiming van het 

officiële Ecu-gebruik kan een aantasting betekenen van het vermo

gen van de thans nog volledig bevoegde nationale autoriteiten om 

de geldschepping en de geldmarktcondities te beheersen. Dit zou 

met name het geval zijn indien hun verplichtingen worden vergroot 

om officiële Ecufs te accepteren bij de afrekening van interven

ties. Dit zou leiden tot een vergroting van de omvang van de in

terventies van individuele centrale banken op de wisselmarkten en 

aldus tot een bemoeilijking van de beheersing van de geldschepping 

door andere centrale banken. Bovendien kan het de prikkel voor 

landen met betalingsbalanstekorten tot grotere discipline verzwak-



pline verzwakken. Dit geldt eens te meer wanneer ook nog de 
creatie van officiële Ecu's ex nihilo - dat wil zeggen zonder af
dracht van goud of deviezenreserves - mogelijk zou worden gemaakt. 
Het gevaar van een opleving van de inflatie binnen de Gemeenschap 
zou toenemen en daarmee een bedreiging vormen van een van de 
voornaamste doelstellingen van het EMS, de beleidsconvergentie in 
de richting van een laag inflatiepeil. 

b. Het_private_Ecugebruik 

De private Ecu, die niet door de autoriteiten is ingesteld, 
maar door de financiële markten zelf in het leven is geroepen, 
functioneert vooralsnog geheel gescheiden van het officiële Ecu
circuit. Hoewel de private-ECU markt zeer snel is gegroeid, is zij 
in omvang bescheiden en in diepte en breedte nog onvolledig. 
Voorts spelen de EIB en de Commissie in deze de markt een belang
rijke rol. In Nederland wordt de private Ecu - conform verzoek van 
de Commissie - volledig behandeld als een vreemde valuta. Neder
land laat het gebruik ervan ook geheel vrij. Bij gebrek aan beper
kingen is een soms wel gesuggereerde voorkeursbehandeling in de 
Nederlandse situatie dan ook zonder inhoud. Wil de particuliere 
Ecu een kans krijgen, dan dienen alle andere lidstaten een over
eenkomstige liberale opstelling te kiezen. Dit betekent onder meer 
dat overal de mogelijkheid zou moeten bestaan tot het openen van 
vreemde valuta-rekeningen, waaronder Ecu-bankrekeningen, maar 
vooral dat de restricties op het internationale kapitaalverkeer 
zouden moeten worden afgeschaft. 

De rol van de BIS als clearing-Instituut voor de private ECU-
markt in nauwe samenwerking met de EIB en de commerciële banken 
wordt door Nederland ondersteund. 

5* Samenvatting en conclusies 

Nederland heeft steeds benadrukt dat de Europese monetaire 
samenwerking primair gericht dient te zijn op de verwezenlijking 
van een economische en monetaire unie met een gemeenschappelijke 
Europese munt. De enige zekere weg daarheen is die van convergen
tie naar een laag inflatieniveau, afschaffing van de kapitaal
restricties, en completering van het wisselkoersarrangement van 



het EMS. Consolidering, dat wil zeggen verdieping en verbreding 

van de samenwerking dient gepaard te gaan met overdracht van be

voegdheden aan het communautaire niveau, te codificeren in een 

aanvulling van het Verdrag van Rome. 

Wanneer de Ecu zich in deze context volledig heeft kunnen 

ontwikkelen als Europese munt, zal ook de externe betekenis ervan 

als internationale reservevaluta groeien. Het fundament van een 

krachtige en geïntegreerde Europese economie en kapitaalmarkt en 

een op monetaire stabiliteit gericht beleid zijn immers noodzake

lijke voorwaarden voor een ontwikkeling van de Ecu tot internatio

nale reservemiddel. Geforceerde pogingen om de Ecu deze status te 

geven, zonder dat de bereidheid bestaat de daaraan verbonden be-

leidsimplicaties onder ogen te zien, zijn niet alleen tot misluk

ken gedoemd, maar brengen zelfs de huidige monetaire samenwerking 

in gevaar. Constructieve stappen zijn alleen die stappen die on

derdeel uitmaken van de weg naar het einddoel van het EMS, een 

Europese Monetaire Unie. 
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