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1 Inleiding 
 
Het Internationale Monetaire Fonds (IMF)  ligt weer sterk onder vuur. Het gaat daarbij om 
verschillende vormen van kritiek. Zo worden de vermeende negatieve gevolgen van de 
globalisering voor een deel toegeschreven aan het werk van internationale organisaties als het 
IMF, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De omvangrijke, recente 
demonstraties tijdens de bijeenkomst in Seattle, ter voorbereiding van een nieuwe 
wereldwijde handelsronde, en de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank in Praag 
zijn hiervan duidelijke uitingen. Een specifiekere kritiek is dat de beleidscondities die het 
Fonds zijn lidstaten bij toekenning van een krediet oplegt, te restrictief zijn en bovendien niet 
altijd doelmatig voor het wegwerken van de economische onevenwichtigheden van de 
betrokken landen. Deze  tweede vorm van kritiek kwam sterk naar voren ten tijde van de 
financiële crisis die in juli 1997 in Zuidoost-Azië was uitgebroken. Het IMF heeft in het 
verleden vaak erg soepel weten te reageren op kritiek op de adequaatheid van zijn 
beleidscondities. Of het nu ging over een gebrek aan aandacht voor de aanbodzijde van de 
economie, voor armoedebestrijding dan wel voor een goed gestructureerde binnenlandse 
financiële sector, steeds voegde het Fonds in korte tijd het ontbrekende aandachtsveld toe aan 
zijn scala van beleidscondities. Deze soepelheid lijkt het IMF te missen bij de derde vorm van 
kritiek op zijn beleid: een discriminatie tussen zijn lidstaten. 
 Aantijgingen aan het adres van het IMF over discriminerend gedrag manifesteren zich 
in twee varianten. De ene is dat industrielanden in vergelijking tot ontwikkelingslanden 
duidelijk mildere beleidscondities krijgen opgelegd, indien ze een IMF-krediet nodig hebben. 
Deze kritiek kwam tot een climax nadat in november 1979 het IMF het Verenigd Koninkrijk 
een omvangrijk krediet verstrekte. De Executive Directors van het IMF die afkomstig waren 
uit de ontwikkelingslanden brachten naar aanleiding daarvan naar voren dat de 
beleidscondities voor het Verenigd Koninkrijk wel erg mild waren in vergelijking tot wat 
andere landen in vergelijkbare situaties aan stringente eisen hadden opgelegd gekregen.2 Het 
IMF heeft sindsdien zijn aanpak wat bijgesteld (Dell, 1981, p. 13-14). Of daarmee deze vorm 
van discriminatie is uitgebannen, is onduidelijk. Het is sinds 1970 namelijk gewoon niet meer 
voorgekomen dat een industrieland het IMF om financiële steun vroeg. De overgang naar 
flexibeler wisselkoersen en de enorme groei van de internationale kapitaalmarkten in de jaren 
zeventig maakten voor de industrielanden een beroep op het IMF overbodig.   

De andere variant van de beschuldiging van discriminatoir gedrag van het IMF heeft 
betrekking op de kredietverlening aan lidstaten buiten de groep van Westerse industrielanden. 
Voorkeuren die de belangrijkste industrielanden ten aanzien van die landen hebben, zouden 
het gedrag van het IMF beïnvloeden.3 Zo stelde The Economist onlangs nog (The Economist, 
2000, p. 67): 
 

                                                 
1 De auteurs zijn respectievelijk hoogleraar Internationale economische betrekkingen aan de Universiteit van 
Amsterdam en econoom bij het onderzoeksbureau Financiële Diensten Amsterdam. Ze danken Rolf Pauli voor 
zijn constructieve bijdrage aan de discussie en het uitvoeren van de berekeningen en Oscar Catalan, Eelke de 
Jong, Franc Klaassen en Hans Visser voor hun nuttige opmerkingen over de eerste versie van dit artikel. 
2 Dell (1981, pp. 12-14) bevat  een schets van die discussie. 
3 Auteurs die hierop hebben gewezen, zijn onder anderen Finch (1989, p. 1) en Buira (1995, p. 34).  
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“ … the institution [the IMF] is widely viewed as the handmaiden of America’s 
Treasury Department.” 

 
Eerder deed het blad verslag van de wijze waarop de Verenigde Staten invloed uitoefenden op 
de voorwaarden waaronder en de bedragen waarmee het IMF en de Wereldbank Zuid-Korea 
in de financiële crisis van 1997 steunden (The Economist, 1997, p. 80). De industrielanden 
zouden volgens critici de Oost-Aziatische crisis hebben aangegrepen om via het IMF de 
crisislanden te dwingen hun markten verder te openen (bijv. Khor, 1998). Ook Amerikaanse 
druk ten gunste van meer financiële steun aan Mexico, aan het begin van de schuldencrisis in 
1982 en daarna opnieuw rond de jaarwisseling 1994/95 ten tijde van de valutacrisis, heeft in 
de pers de nodige aandacht gekregen. 
 In al deze gevallen zijn het de Amerikanen die politieke druk op het IMF zouden 
hebben uitgeoefend; andere landen blijven in die kritiek grotendeels buiten schot. Maar is dat 
terecht? Indien deze kritiek op de Verenigde Staten al juist is, kan hun politieke druk zich 
beperkt hebben tot deze (overigens beslist niet onbelangrijke) incidentele gevallen. Deze 
onduidelijkheden ten aanzien van de tweede variant van vermeende discriminatie door het 
IMF vormden de inspiratiebron voor het onderhavige artikel. Het doel ervan is na te gaan of 
kan worden gesproken van een significante politieke beïnvloeding van het IMF door zijn 
lidstaten in het algemeen en de Verenigde Staten in het bijzonder. Teneinde te vermijden dat 
ook dit onderzoek blijft steken in een analyse van case studies, en dus in een 
incidentenbenadering, is gekozen voor een statistische benadering, waarin een groot aantal 
kredietverleningen door het IMF in de jaren negentig zijn opgenomen. 
 Teneinde tot een evenwichtige verzameling van potentiële verklarende variabelen voor 
dit IMF-beleid te komen, zullen in paragraaf 2 de politieke-besluitvormingsmodellen van 
internationale organisaties kort worden besproken. Paragraaf 3 bevat een beschrijving van de 
keuze van de te verklaren variabele, alsmede van de landen en de periode waarop het 
onderzoek betrekking heeft. Ook komen daarin de bronnen van de gebruikte data aan de orde. 
In de paragrafen 4 tot en met 7 volgen de schattingsresultaten en een analyse ervan in vier 
varianten. Paragraaf 8 bevat de conclusies.   
 
 
2 Politieke modellen van internationale organisaties 
 
De literatuur over besluitvorming in internationale organisaties onderscheidt drie modellen, te 
weten het functionalistische model, het neonfunctionalistische model en het politieke-
dominantiemodel (Stiles, 1990, p. 959). 
 In het functionalistische model voert de internationale organisatie haar activiteiten 
volgens de officiële regels uit. De functies van de organisatie zijn in haar statuten beschreven 
en als de concrete uitvoering van de functies al niet in de statuten is gepreciseerd, dan is in de 
praktijk toch zeker een vast stramien in de uitvoering ontstaan. De besluitvorming en 
beleidsuitvoering berusten in sterke mate op precedenten. In het geval van het IMF zou dit 
model betekenen dat bij de uitvoering van de hoofdtaak, te weten het verlenen van tijdelijke 
financiële steun aan lidstaten met betalingsbalansproblemen, de omvang van de steun naar 
rato van deze problemen gebeurt. Ook de ermee gepaard gaande economische-
beleidscondities zullen dan vaste patronen laten zien. Natuurlijk is een landspecifieke 
benadering (country-by-country approach) hiermee niet in strijd, zolang het specifieke maar 
uitsluitend wordt bepaald door verschillen in de aard en mate van de relevante economische 
onevenwichtigheden in de betrokken landen.  

In het functionalistische model zijn voor de hand liggende bepalende factoren voor de 
omvang van de financiële steun van het IMF en de zwaarte van de beleidscondities: de 
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omvang van het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans, de omvang en daling 
van de voorraad internationale monetaire reserves en de omvang van de buitenlandse schuld 
van het land in kwestie. Toegang van het land tot de internationale kapitaalmarkten zal de 
behoefte aan steun van het IMF verminderen. Dit geldt eveneens voor toepassing van een 
wisselkoersarrangement waarin het land niet genoodzaakt is een vaste wisselkoers te 
verdedigen. 
 In het neo-functionalistische model wordt de besluitvorming in een internationale 
organisatie geacht afhankelijk te zijn van de directe deelnemers in de organisatie aan deze 
besluitvorming. Stafleden van de organisatie hebben bijvoorbeeld een speciale interesse voor 
de welvaart en het economische succes van hun land van herkomst. Een land dat voor steun in 
aanmerking komt kan zo via de stafleden met zijn nationaliteit in de organisatie een 
belangrijke invloed hebben op de uitkomst van de besluitvorming over die steun. Een andere 
mogelijke uitkomst van dit model is dat landen die in het verleden nauwkeurig de 
aanbevelingen van de organisatie hebben opgevolgd daarna een betere uitkomst voor de 
steunverlening zullen hebben als een beloning voor goed gedrag (Stiles, 1990, p. 962).  

In het concrete geval van het IMF zou dit besluitvormingsmodel de implicatie hebben 
dat de nationaliteit van de stafleden die de besluitvorming voor een specifiek land 
voorbereiden van invloed is op de omvang van de steun en de zwaarte van de op te leggen 
beleidscondities. Ook de nationaliteit van de Managing Director van het IMF zal daarbij een 
belangrijke rol kunnen spelen. En dan natuurlijk de kiesgroep van het IMF waartoe het land in 
kwestie behoort. Verder is een belangrijke verklarende variabele in dit model de mate waarin 
in het verleden de aanbevelingen van het IMF zijn gevolgd. 
 In het politieke-dominantiemodel is in de besluitvorming van de internationale 
organisatie over een lidstaat een doorslaggevende rol weggelegd voor het belang dat die staat 
heeft voor de andere lidstaten van die organisatie. Hierbij valt met name aan het politieke en 
economische belang te denken. In het bijzonder zal het gaan om het belang voor die lidstaten 
die een doorslaggevende invloed hebben op de besluitvorming binnen de organisatie.  

In het geval van het IMF zou het politieke belang bijvoorbeeld betekenen dat de 
veiligheidsdoeleinden van de belangrijkste machten ertoe leiden dat bondgenoten op 
sleutellocaties in de wereld een speciale, positieve behandeling van het IMF zouden krijgen 
(Stiles, 1990, p. 959).  

Het economische belang van een probleemland voor de andere lidstaten zal tot 
uitdrukking komen in zowel de handelsrelaties als de financiële banden. Als relevante 
bepalende factoren voor de steun van het IMF aan dat land komen dan in beeld: de relatieve 
omvang van de uitvoer van goederen en diensten naar dat land en de vorderingen die de 
overige lidstaten – of een invloedrijke deelverzameling ervan – bij het probleemland hebben 
uitstaan in verhouding tot het totaal van hun buitenlandse vorderingen. Binnen die laatste 
categorie lijkt het met name relevant naar de vorderingen te kijken die om een spoedige 
terugbetaling vragen en dus al snel wel eens oninbaar zouden kunnen blijken te zijn. 

Overigens is het onmogelijk om de besluitvormingsmodellen geheel van elkaar 
gescheiden te houden. Zo is de laatste twee decennia de zorg voor de systeemstabiliteit van 
tijd tot tijd een punt van overweging geweest. Dit belang is onderdeel van het 
functionaliteitsmodel. De wijze waarop het economisch belang van een probleemland voor de 
andere lidstaten in het kader van het politieke-dominantiemodel zojuist tot uiting werd geacht 
te komen, kan evenwel ook een aanwijzing zijn voor het belang van datzelfde land voor de 
stabiliteit van het vigerende internationale economische stelsel. Anderzijds lijkt de 
systeemstabiliteit bij het toewijzen van IMF-kredieten maar sporadisch in het geding te zijn. 
Slechts in incidentele gevallen is er de afgelopen twintig jaar naar verwezen, zoals Mexico (in 
1982) bij het uitbreken van de wereldwijde schuldencrisis, Mexico (in 1994/95) aangezien dit 
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land een benchmark voor de kredietverlening aan opkomende markteconomieën was en Zuid-
Korea (in 1997) als wankelende grote economie, ten tijde van de uitdijende Azië-crisis.  
 
Stiles zelf onderzocht de besluitvorming in het IMF aan de hand van een aantal case studies. 
Hij analyseerde de steunverlening van het IMF aan een aantal lidstaten kwalitatief en 
concludeerde  dat het neo-functionalistische model deze besluitvorming het beste lijkt te 
beschrijven. Militaire en strategische aangelegenheden, als onderdeel van het politieke-
dominantiemodel, blijken niet van belang te zijn. Economische belangen van de Westerse 
lidstaten dragen daarentegen wel enigermate bij aan de besluitvorming. Ook Stiles’ 
onderzoeksresultaten zijn onderhevig aan toeval: hij was slechts in staat die 
kredietverleningen te onderzoeken die volledig genoeg beschreven naar buiten zijn gebracht. 
Daarin kan gemakkelijk een scheeftrekking van de uitkomsten schuil gaan. Via het gebruik 
van regressie-analyse trachten we dit probleem in het onderhavige onderzoek te vermijden. 
 
 
3 De besluitvormingsvergelijking 
 
In deze paragraaf maken we op basis van de zojuist besproken modellen een keuze van de 
afhankelijke en de verklarende variabelen voor deze regressie-analyse. 

De keuze van de afhankelijke variabele komt voort uit de besluitvorming in het IMF 
over het verlenen van een krediet aan een lidstaat die kampt met financiële problemen. Het 
betreft hier in feite drie soorten beslissingen. De eerste is of het betrokken land gezien de aard 
van de problemen wel voor een krediet in aanmerking komt. Vervolgens dient te worden 
besloten over de omvang van het krediet, terwijl ook nog een besluit nodig is over de aard van 
de beleidscondities die het IMF het land in kwestie als voorwaarde voor de toekenning van 
het krediet zal opleggen.4 Bij iedere soort beslissing kunnen ieder van de drie modellen die in 
de vorige paragraaf zijn beschreven een rol spelen.  

Over de eerste beslissing ontbreekt essentiële informatie: er bestaat wel een overzicht 
van landen die een IMF-krediet hebben toegewezen gekregen, maar niet van landen waarvoor 
een verzoek daartoe is afgewezen. Ook over de aard van de beleidscondities die het IMF 
individuele landen oplegt, bestaat geen systematisch overzicht. Het IMF is altijd erg 
terughoudend geweest met het naar buiten brengen ervan, alhoewel het IMF er de laatste jaren 
wel opener over is. Dit sluit aan bij de huidige mode het economische beleid – ook dat van het 
IMF – transparant te laten zijn. Dan resteert de beslissing over de omvang van het IMF-
krediet. Deze informatie is goed gedocumenteerd. Het IMF neemt bijvoorbeeld in zijn 
jaarverslag op welke lidstaten wanneer welk soort krediet in welke omvang toegewezen 
hebben gekregen.5 Vandaar dat we ons in het onderzoek richten op de besluitvorming in het 
IMF over de omvang van de kredietverlening. 

Het IMF kent een lappendeken van kredietvormen. In dit onderzoek beperken we ons 
tot de reguliere kredietfaciliteiten, en zien daarmee af van de speciale faciliteiten. Deze 
worden namelijk in vaak specifieke situaties de lidstaten ter beschikking gesteld. Extreme 
voorbeelden hiervan zijn kredieten ter financiering van deelname aan 
buffervoorraadregelingen en van erg hoge invoerkosten van graan. De reguliere 
kredietfaciliteiten, de stand-by en extended arrangements, kennen samen een toegangslimiet 

                                                 
4 Nauw verbonden met de laatste soort beslissing is een andere potentiële bron van discriminatie, namelijk welk 
land of groep van landen invloedrijk is geweest bij het vaststellen van de normen die het IMF-beleid heden ten 
dage beheersen. Zie voor meer hierover bijvoorbeeld Finch (1989) en Visser (1998). 
5 Zie bijvoorbeeld het Annual Report 1999, dat betrekking heeft op het financiële jaar dat eindigde op 30 april 
1999. Tabel II.3, p. 139, heeft betrekking op stand-by arrangements, en tabel II.4, p. 140, op de extended 
arrangements die gedurende het verslagjaar uitstonden. 
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van jaarlijks 100% en cumulatief 300% van het quotum van de betrokken lidstaat. Onder 
uitzonderlijke omstandigheden staat het IMF een overschrijding van deze limieten toe.  
Het bedrag dat het IMF in het kader van de reguliere faciliteiten een lidstaat als krediet 
toekent zal hier onderwerp van onderzoek zijn. Het bedrag dat de lidstaat daarvan 
daadwerkelijk opneemt, kan er aanzienlijk van afwijken. Het toegekende bedrag is namelijk 
bij uitstek de uitkomst van de beslissing van het IMF; de daadwerkelijke trekkingen erop 
staan sterk onder invloed van de houding van de lidstaat in kwestie, met name ook van het in 
de praktijk al dan niet halen van de doelen die in de beleidscondities zijn opgenomen. 
Economisch grote landen ontvangen natuurlijk gemiddeld een groter krediet dan de kleine. 
Teneinde de uitkomsten van ons onderzoek voor deze scheeftrekking te corrigeren, is als de te 
verklaren variabele het toegekende reguliere IMF-krediet  niet op zichzelf genomen, maar als 
perunage van het IMF-quotum van het betrokken land.6 

De voor dit onderzoek geselecteerde verklarende variabelen zullen nu per 
besluitvormingsmodel worden geïntroduceerd. Toepassing van het functionaliteitsmodel op 
het IMF levert als verklarende variabele voor het toegekende IMF-krediet (naar rato van het 
quotum) variabelen op die een uitdrukking zijn van de internationale financiële problemen 
van een land. Een bekende indicator van dergelijke problemen is het saldo op de lopende 
rekening van de betalingsbalans. Om de invloed van de landsgrootte op dit saldo te 
neutraliseren, is dit gewoonlijk gerelateerd aan de binnenlandse productie van het land. Een 
afnemend saldo - gewoonlijk natuurlijk een toenemend tekort - is kenmerkend voor een 
toename van 's lands internationale financiële problemen. Ook de omvang en verandering van 
de voorraad internationale monetaire reserves geven inzicht in deze problemen. De 
verandering in de reservevoorraad vormt immers de tegenhanger van de gecombineerde saldi 
op de lopende en kapitaalrekening van de betalingsbalans Als vuistregel voor een bevredigend 
niveau van deze reserves wordt wel aangehouden dat ze voldoende moeten zijn voor de 
financiering van drie maanden invoer. Dit betekent dat de verhouding tussen de 
reservevoorraad en de invoer van het land een relevante indicator kan zijn van de aan- of 
afwezigheid van internationale financiële problemen voor een land. De verandering van de 
reserves is in het onderzoek in twee vormen opgenomen: de relatieve verandering van de 
reserves en de verandering van de reserves in verhouding tot de invoerwaarde. Deze vormen 
zijn als verklarende variabelen substituten voor elkaar. De internationale financiële 
problematiek van een land komt natuurlijk ook tot uiting in de omvang van zijn buitenlandse 
schuld. Teneinde ook deze variabele te neutraliseren voor de grootte van het land is deze 
schuld in dit onderzoek gerelateerd aan de binnenlandse productie.  

Zoals al eerder is aangegeven, zal de behoefte aan IMF-krediet voor steun bij de 
betalingsbalansfinanciering gemiddeld genomen groot zijn voor landen die geheel of 
grotendeels zijn verstoken van toegang tot de internationale kapitaalmarkten. Dit geldt in het 
bijzonder voor de landen op het Afrikaanse continent. Om dit kenmerk tot uitdrukking te 
brengen is een dummy-variabele geconstrueerd met de waarde één voor Afrikaanse landen en 
de waarde nul voor de overige landen die een IMF-krediet ontvingen. Ook is een dummy-
variabele ontwikkeld die de invloed van het wisselkoersarrangement van een land op zijn 
internationale financieringsbehoefte tot uitdrukking brengt. Landen met een vaste wisselkoers 
op het moment van de kredietverstrekking hebben daarin de waarde één. Voor alle andere 
wisselkoersarrangementen krijgen landen de waarde nul. Deze dummy-variabele wordt geacht 
de behoeft aan IMF-krediet positief te beïnvloeden. Immers, landen die de regels van een 

                                                 
6 De bepaling van het quotum is deels een kwestie van politiek. Voorzover het quotum door economische 
variabelen wordt bepaald spelen de productie en de internationale handel van het land een essentiële rol. De 
quota, oftewel de verplichte financiële bijdragen van de lidstaten aan het IMF, zijn eveneens te verkrijgen uit de 
Annual Reports van het IMF. In bijvoorbeeld  het jaarverslag van het IMF over 1999 staan ze in tabel II.15, p. 
160-161. 
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vast-wisselkoersarrangement volgen, kunnen de wisselkoers nauwelijks gebruiken voor het 
tegengaan van een betalingsbalanstekort en zullen derhalve een grotere behoefte aan externe 
financiering hebben. 

Tot slot is in het kader van het functionaliteitsmodel de binnenlandse productie in 
verhouding tot de binnenlandse productie in de Verenigde Staten als verklarende variabele 
opgevoerd. De Amerikaanse productie heeft daarbij slechts de functie om een variabele te 
creëren waarvan de waarde, evenals die van de andere potentiële verklarende variabelen, een 
orde van grootte van tussen de nul en één gelegen. Het doel van deze variabele is een 
mogelijke onzuiverheid door de landsgrootte in de te verklaren variabele te compenseren. De 
bepaling van het quotum van een land, die de noemer van de te verklaren variabele vormt, 
gebeurt voor een belangrijk deel op basis van de omvang van de internationale handel van het 
land én zijn productie-omvang. Indien, zoals veelal wordt verondersteld, onevenwichtigheden 
in de internationale handel en daarmee de behoefte aan IMF-krediet ruwweg proportioneel 
met de handelsomvang verlopen, beïnvloedt de binnenlandse productie de teller van de te 
verklaren variabele niet, maar de noemer ervan positief. De te verklaren variabele zal 
daardoor gemiddeld kleiner zijn voor grote economieën. Het is om die reden dat de 
binnenlandse productie als verklarende variabele is toegevoegd. Daarbij is de verwachting dat 
ze een negatieve invloed op de te verklaren variabele uitoefent.7  
 Het neo-functionaliteitsmodel leidt vrijwel niet tot publiekelijk systematisch 
beschikbare indicatoren. Dit gebrek aan informatie heeft betrekking op zowel de architecten 
van IMF-programma’s als ‘goed gedrag’ van lidstaten bij voorgaande kredietverleningen. Om 
deze reden zal het neo-functionaliteitsmodel in de komende empirische toetsing buiten 
beschouwing blijven.  

In het politieke-dominantiemodel is er een gebrek aan duidelijke informatie over het 
belang van veiligheid. Het afgelopen decennium is er, na het verdwijnen van de grens tussen 
Oost en West, weinig overgebleven van militaire coalities tussen landen en van duurzame 
spanningen tussen deze coalities. Het gevolg is dat het begrip ‘bondgenoot’ is vervaagd en 
nauwelijks nog van betekenis is.8  

Bij de keuze van verklarende variabelen die voortkomen uit het politieke-
dominantiemodel onderscheiden we in eerste instantie twee kanalen waarlangs de invloed van 
het kredietontvangende land op zijn te verklaren variabele loopt: de directe, politieke invloed 
op beslissingen van het IMF en de indirecte, economische invloed die loopt via de 
economische betekenis van het land voor de andere lidstaten van het IMF. Een land dat over 
een IMF-krediet onderhandelt en zelf relatief veel stemmen in het IMF heeft, zal in deze 
gedachtegang met meer égards worden behandeld dan een land met weinig stemmen. Bij 
volgende besluiten van het IMF kan zo’n land immers relatief veel invloed uitoefenen. Zo’n 
land heb je bij voorkeur als medestander. Dit kanaal zal worden geoperationaliseerd door 
middel van de relatieve omvang van het stemrecht van het kredietverwervende land. De 
economische betekenis van een kredietvragend land voor de overige lidstaten van het IMF is 
langs twee kanalen voelbaar: handel en financiële verwevenheid. Het handelskanaal zal 
worden geconcretiseerd door het belang dat het betrokken land heeft voor de uitvoer van 
goederen en diensten van de overige lidstaten van het Fonds. Het financiële kanaal zal worden 
ingevuld door de uitstaande vorderingen die banken in de overige lidstaten hebben op het 
probleemland in kwestie. Beide variabelen zullen daarbij worden gerelateerd aan  de 

                                                 
7 Als bron voor de verklarende variabelen is met een enkele uitzondering de maandelijkse IMF-publicatie 
International Financial Statistics gebruikt. Alleen de cijfers over de buitenlandse schuld zijn afkomstig uit 
Global Development Finance van de Wereldbank. 
8 Chase, Hill en Kennedy (1996) doen een interessante poging om via het begrip pivotal state de verzameling 
van strategisch belangrijke landen voor de Verenigde Staten van een nieuwe inhoud te voorzien. Deze poging is 
tekenend voor de huidige onduidelijkheid erover. 
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overeenkomstige wereldvariabele, dus de wereldwijde  uitvoer van de overige lidstaten en hun 
wereldwijd uitstaande bancaire vorderingen. Er is hier gekozen voor bancaire vorderingen 
vanwege de beschikbaarheid van deze data. Bilaterale vorderingen in het algemeen zijn, 
voorzover bekend, niet beschikbaar.  

Gezien de indruk in de inleidende paragraaf dat met name het Amerikaanse belang in 
de praktijk invloed op het IMF-beleid lijkt te hebben, zijn als alternatieve benadering de 
handelsstromen en de bancaire vorderingen  ook nog eens onderverdeeld naar het 
Amerikaanse belang en het belang van de rest van de lidstaten van het IMF. Verder zal als 
variant op de bancaire-vorderingenvariabele worden gekeken naar de op korte termijn 
opeisbare bancaire vorderingen op het probleemland, i.c. de vorderingen met een looptijd 
korter dan een jaar.9 

De hypothese die ten aanzien van het politieke-dominantiemodel zal worden getoetst 
is dat het stemrecht, de omvang van de invoer en de bancaire schulden van het land dat een 
IMF-krediet ontvangt, de omvang van dat krediet positief beïnvloeden. Voor de verklarende 
variabelen is over het algemeen de waarde genomen voor het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarin het betrokken land het IMF-krediet ontvangt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de invoer 
gedurende dat voorafgaande jaar is genomen en de stand van de schuldpositie aan het einde 
van dat jaar. Voor de verandering van de reservevoorraad is daarentegen gekozen voor de 
verandering gedurende het kwartaal voorafgaand aan de datum van de krediettoewijzing. 
 De periode waaruit de kredietontvangende landen voor dit onderzoek zijn gekozen, 
beslaat de jaren 1990 tot en met 1997. Door het ontbreken van data voor verschillende van 
deze landen bleven uiteindelijk 85 krediettoewijzingen over. Vaak komt een land meerdere 
malen over die periode verspreid in onze verzameling voor. Aangezien de bilaterale bancaire 
vorderingen pas vanaf 1993 worden gepubliceerd, is voor de regressie-analyses waarin de 
Amerikaanse bancaire vorderingen van de vorderingen van de overige lidstaten van het IMF 
worden onderscheiden, gebruik gemaakt van een populatie van maar 49 krediettoewijzingen. 
 
 
4 Empirische toetsing van het politieke-dominantiemodel: de wereldwijde invloed 
  
In eerste instantie is gepoogd de omvang van de kredietverlening van het IMF aan een lidstaat 
te verklaren met behulp van uitsluitend het functionaliteitsmodel. Dit betekent dat de 
verklaring van de omvang van de kredietverlening enkel en alleen gebeurde met behulp van 
de variabelen die de behoefte van een land aan externe financiële steun tot uitdrukking 
brengen. De uitkomst was erg teleurstellend. Naast verschillende theoretisch foute tekens van 
de geschatte coëfficiënten waren de invloeden van de handelsbalans, de reservevoorraad en de 
veranderingen erin, alsmede van de twee dummy-variabelen voor Afrika en het 
wisselkoersarrangement zonder uitzondering niet significant van nul verschillend. Deze 
uitkomsten waren in deze opzichten sterk vergelijkbaar  met die van onderstaande 
vergelijking 1, waarin één variabele uit het politieke-dominantiemodel als verklarende 
variabele is toegevoegd, namelijk het belang van het land dat een IMF-krediet ontvangt voor 
de wereld als geheel via de invoer van goederen en diensten.  

                                                 
9 De invoercijfers van de landen die een IMF-krediet verwierven, hebben als bron de International Financial 
Statistics van het IMF. De Amerikaanse bilaterale uitvoercijfers zijn verkregen uit de IMF-publicatie Direction 
of Trade Statistics. De bancaire vorderingen op deze landen zijn ontleend aan de halfjaarlijkse publicatie The 
maturity, sectoral and nationalitiy distribution of international bank lending van de Bank voor Internationale 
Betalingen in Bazel. De onderverdeling van het houderschap van deze vorderingen naar nationaliteit van de 
banken (nodig voor de verdeling naar Verenigde Staten en de rest van de lidstaten) wordt pas vanaf 1993 
verschaft. 
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De, in de hierna te presenteren vergelijkingen, gehanteerde symbolen hebben de 
volgende betekenis. Waar het onduidelijk is, heeft een genoemde voorraad of stroom 
betrekking op het land dat het IMF-krediet ontvangt. 
 
 K Omvang van het toegewezen IMF-krediet gedeeld door het IMF-quotum 
 H Handelsbalanssaldo gedeeld door de binnenlandse productie 
 R Voorraad internationale monetaire reserves gedeeld door de invoer  
 DR Relatieve verandering van de voorraad internationale monetaire reserves 

DRM Verandering van de voorraad internationale monetaire reserves in verhouding 
tot de invoer  

S Buitenlandse schuld gedeeld door de binnenlandse productie 
AFR Dummy-variabele voor de ligging van het land op het Afrikaanse continent 
WK  Dummy-variabele voor een vast-wisselkoersarrangement 
Y Binnenlandse productie gedeeld door de productie in de VS 
M Invoer van het te onderzoeken land gedeeld door de wereldinvoer 
MW Invoer van het te onderzoeken land gedeeld door de wereldinvoer, waarbij de 

invoer uit de Verenigde Staten in de teller en de uitvoer van de Verenigde 
Staten in de noemer buiten beschouwing zijn gelaten 

MVS Invoer van het te onderzoeken land vanuit de Verenigde Staten gedeeld door de 
totale uitvoer van de Verenigde Staten 

SB Schuld van het te onderzoeken land aan buitenlandse banken gedeeld door alle 
buitenlandse vorderingen van het bankwezen 

SBK Als SB, maar dan enkel voor kortlopende schuld 
SBW Als SB, maar dan in de teller de schuld aan en in de noemer de vorderingen van 

Amerikaanse banken buiten beschouwing latend 
SBVS Schuld van het te onderzoeken land aan Amerikaanse banken gedeeld door alle 

buitenlandse vorderingen van het Amerikaanse bankwezen 
C Constante 

 
De tabelvorm waarin vergelijking 1 is gegoten, laat in de kolommen voor iedere verklarende 
variabele achtereenvolgens zien: de via de regressie-analyse geschatte waarde van de 
coëfficiënt, de standaarddeviatie ervan, de t-waarde en de p-waarde. Een lage p-waarde leidt 
tot verwerping van de nulhypothese dat de betrokken coëfficiënt gelijk is aan nul. Het is 
gebruikelijk om een significantieniveau van 5% aan te houden: is p lager dan 0,05, dan wordt 
de coëfficiënt die het betreft geacht van de waarde nul af te wijken, waardoor de bijbehorende 
variabele een significante bijdrage levert aan de verklaring van de afhankelijke variabele K. 
 
 
Vergelijking 1 – Politieke beïnvloeding vanwege het handelsbelang 
 
Afhankelijke variabele: K 
Aantal kredietverleningen: 85 

Verklarende variabele Coëfficiënt Standaardfout t-waarde p-waarde 
H 1,34 1,37 0,98 0,3315
R 0,61 0,56 1,09 0,2787

DR 0,13 0,36 0,36 0,7221
DRM 1,00 3,37 0,30 0,7665

S 0,02 0,35 0,06 0,9529
AFR 0,43 0,43 1,00 0,3220
WK -0,04 0,30 -0,15 0,8808
Y -67,06 15,59 -4,30 0,0001
M 645,56 54,46 11,85 0,0000
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C -0,07 0,34 -0,20 0,8386
R-kwadraat 0,754     Schwarz-criterium 3,587
Gecorrigeerde R-kwadr. 0,724     F-toets 25,525
Durbin-Watson  1,809     p-waarde (F-toets) 0,000

 
 
Vergelijking 1 laat zien dat  alle variabelen die de behoefte aan externe financiering in beeld 
brengen een insignificante bijdrage aan de verklaring van de omvang van het IMF-krediet 
leveren. Bovendien hebben deze coëfficiënten, met uitzondering van die van de buitenlandse 
schuld en de dummy voor Afrika, een foutief teken.10 De invloed van de correctievariabele Y 
is significant met het juiste, negatieve teken. De opmerkelijkste uitkomst van vergelijking 1 is 
natuurlijk de sterk significante bijdrage van de invoer aan de verklaring van de hoogte van het 
IMF-krediet. Het positieve teken is volgens de verwachting. De bijdrage van M aan de 
verklaring is bovendien groot: door weglating van M (deze vergelijking is hier niet getoond) 
blijkt de voor vrijheidsgraden gecorrigeerde R² van 0,72 naar maar liefst 0,22 terug te vallen.  

De coëfficiënt van de invoer lijkt met een waarde van 646 op het eerste gezicht veel te 
groot. Daarbij moet echter worden bedacht dat de variabele M als een perunage is 
vormgegeven. Een toename van de invoer van het land in kwestie als deel van de totale 
wereldinvoer met 1 procentpunt betekent dus een toename van M met 0,01. Daardoor zou 
volgens de vergelijking het door het IMF toe te wijzen krediet in verhouding tot het quotum 
met bijna 6,5 toenemen en dat terwijl, uitzonderingen daargelaten, dit verhoudingsgetal in de 
praktijk maximaal de waarde 3 kan hebben. Bij deze interpretatie is het ook nog eens van 
belang te bedenken dat voor alle landen in deze populatie het aandeel in de wereldinvoer ver 
en ver onder de 1% ligt, zodat M lang niet de waarde 0,01 haalt. Een ophoging van M met 
diezelfde waarde zou een vele malen hogere invoer betekenen: een zeer onwaarschijnlijke 
verandering. In het bereik van realistische waarden is de waarde van de coëfficiënt van M dus 
niet onaannemelijk. 

Vergelijking 2 is het resultaat van pogingen ook de andere verklarende variabelen toe 
te voegen die krachtens het politieke-dominantiemodel van invloed zijn op de omvang van het 
IMF-krediet. De mogelijkheid van een gedifferentieerde invloed van de Verenigde Staten en 
de rest van de landen in de wereld komt pas in de volgende paragraaf aan de orde. Als nieuwe 
verklarende variabelen zijn getest: de relatieve omvang van de stemmen van het 
kredietopnemende land in het IMF, de schuld aan buitenlandse banken van het land dat een 
IMF-krediet opneemt en het schuldgedeelte dat een korte looptijd heeft. Van de variabelen die 
de financiële behoefte van het land uitdrukken, is alleen de dummy voor Afrikaanse landen, 
de perspectiefrijkste van deze variabelen in vergelijking 1, gehandhaafd. 

 
 

Vergelijking 2 – Politieke beïnvloeding vanwege de internationale schuld aan banken 
 

Afhankelijke variabele: K 
Aantal kredietverleningen: 85 

Verklarende variabele Coëfficiënt Standaardfout t-waarde p-waarde 
AFR 0,38 0,34 1,11 0,2695

Y -76,47 16,88 -4,53 0,0000
M 552,76 61,39 9,00 0,0000
SB 28,76 14,63 1,97 0,0529

SBK 0,87 0,61 1,42 0,1587
C -0,41 0,36 -1,15 0,2553

                                                 
10 Officer (1982, p. 414) komt via een geheel andere kwantitatieve benadering tot een enigszins vergelijkbare 
conclusie. Afgezien van de eerste 15 jaar van  zijn bestaan, voert het IMF zijns inziens een ad-hocbeleid. 
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R-kwadraat 0,762  Schwarz-criterium 3,344
Gecorrigeerde R-kwadr. 0,747  F-toets 50,626
Durbin-Watson  1,885  p-waarde (F-toets) 0,000

 
 

De variabele die de stemverhouding in het IMF uitdrukt, bleek steeds een teleurstellend lage 
en sterk insignificante bijdrage aan de verklaring te leveren en is om die reden in de nog te 
presenteren vergelijking buiten beschouwing gelaten.  

Vergelijking 2 levert een aantal opmerkelijke uitkomsten op.De coëfficiënt van de 
handelsvariabele blijkt opnieuw het juiste teken te hebben en significant van nul af te wijken. 
De coëfficiënten van enerzijds de internationale bancaire schuld en anderzijds het deel ervan 
met een korte looptijd hebben eveneens het juiste, positieve, teken, maar de invloed van deze 
variabele is niet significant. Uit andere schattingspogingen, waarvan de resultaten hier niet 
zijn gepresenteerd, blijkt dat het dreigende gevaar dat SB en SBK door een sterke onderlinge 
correlatie elkaar insignificant maken, niet actueel is. Eenzelfde schatting als vergelijking 2, 
maar dan zonder SBK, levert vrijwel dezelfde uitkomst op: een R² van 0,758 en een 
coëfficiënt (t-waarde) voor SB van 29,2 (1,97). Door de insignificanties van de invloeden van 
SB en SBK kunnen de coëfficiënten van de variabelen van het financiële kanaal in feite niet 
worden geïnterpreteerd. Op zijn minst wekken de uitkomsten in vergelijking 2 hiermee de 
indruk dat voor de omvang van IMF-kredieten de belangen via het handelskanaal veel sterker 
wegen dan die via het financiële kanaal. Eenzelfde verandering heeft via het handelskanaal 
immers een veelvoud van de invloed van het financiële kanaal: 5,53 voor de handel tegen 0,29 
voor de bancaire schuld bij een toename van de betrokken verklarende variabelen M en SB 
met 1 procentpunt. De uitkomst voor de voor graden van vrijheid gecorrigeerde R² van de 
beide voorgaande vergelijkingen laat zien dat het financiële kanaal nauwelijks aan de 
verklaring van de omvang van de IMF-kredieten bijdraagt. Deze conclusie krijgt een 
bevestiging in de nog komende vergelijking 3.  

 
 
5 Empirische toetsing van het politieke-dominantiemodel: de Amerikaanse invloed 
 
In eerste instantie is gekeken naar het belang dat de Verenigde Staten op het gebied van 
internationale handel hebben bij een soepele oplossing van de economische problemen van 
een land dat bij het IMF om een krediet aanklopt. De handelsvariabele  uit de eerste twee 
vergelijkingen is daartoe in vergelijking 3 gesplitst in een variabele (MVS) die het belang 
uitdrukt van het programmaland voor de Verenigde Staten en één (MW) die het belang voor 
de overige landen in de wereld voorstelt. Voor alle verklarende variabelen is vergelijking 3 in 
feite een bevestiging van het beeld van het voorgaande: de index voor Afrika is niet-
significant, de invloed van Y is negatief en significant; ook de insignificanties van de 
invloeden van SB en SBK, alsmede de waarden van hun coëfficiënten veranderen niet resp. 
nauwelijks. Ook de splitsing van de handelsbelangen doet geen afbreuk aan hun duidelijk 
significante bijdragen aan de verklaring van de omvang van de kredietverlening. Optelling 
van de coëfficiënten van de beide handelsvariabelen geeft een invloed op K van dezelfde orde 
van grootte als de invloed van het gecombineerde handelsbelang in vergelijking 2: 562 
tegenover 553. Daar steekt de waarde van bijna 30 voor de gecombineerde coëfficiënten van 
het financiële kanaal erg mager tegen af.11 
 

 

                                                 
11 Door de keuze van met name de schaalvariabelen (in de noemers) van de verklarende variabelen is de schaal 
van deze laatste gelijk en dus de vergelijking van de coëfficiënten zinvol. 
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Vergelijking 3 – Politieke beïnvloeding vanwege het Amerikaanse handelsbelang  
 
Afhankelijke variabele: K 
Aantal kredietverleningen: 85 

Verklarende variabele Coëfficiënt Standaardfout t-waarde p-waarde 
AFR 0,39 0,35 1,13 0,2614

Y -76,69 16,91 -4,53 0,0000
MW 503,80 60,83 8,28 0,0000
MVS 58,93 14,46 4,08 0,0001
SB 28,96 14,70 1,97 0,0524

SBK 0,89 0,62 1,44 0,1540
C -0,43 0,36 -1,20 0,2349

R-kwadraat 0,764  Schwarz-criterium 3,387
Gecorrigeerde R-kwadr. 0,746  F-toets 42,156
Durbin-Watson  1,892  p-waarde (F-toets) 0,000

 
 
Een andere belangwekkende constatering op basis van vergelijking 3 is dat de invloed van het 
Amerikaanse belang op de omvang van de kredieten van het IMF beslist niet groter is dan die 
van de andere lidstaten van het IMF. Indien bijvoorbeeld de perunages van MW en MVS beide 
met 0,01 zouden toenemen, zou de invloed van het Amerikaanse handelsbelang 10,5% van 
dat van alle IMF-lidstaten bedragen (te weten 58,9 gedeeld door (503,8 + 58,9) maal 100%). 
Ter vergelijking: het Amerikaanse quotum in het IMF, een goede indicator van het 
economische gewicht van een land, was ruim 18% aan het einde van het verslagjaar 1998 van 
het IMF. Van een Amerikaanse overheersing in de besluitvorming in het IMF lijkt geen 
sprake te zijn. 

Vergelijking 4 geeft alle ruimte aan de politieke beïnvloeding via het financiële 
kanaal, met daarbij nu een uitsplitsing naar de Amerikaanse invloed en de invloed die van de 
rest van de wereld uitgaat op de omvang van de IMF-kredieten. Zoals al eerder is gemeld, is 
deze uitsplitsing pas vanaf begin 1993 te maken. Een groot aantal kredietverleningen zijn 
daardoor voor een regressie-analyse met deze uitsplitsing onbruikbaar. Van de 85 
kredietverleningen die in de voorgaande vergelijkingen zijn gebruikt, blijven er 49 geschikte 
over. Ze vormen de basis voor de vergelijkingen 4 en 5. Aangezien de populatie van 
kredietverleningen nu aanzienlijk verschilt van die in voorgaande vergelijkingen, zijn in deze 
vergelijkingen als test maar weer eens een aantal variabelen toegevoegd die voortkomen uit 
het functionaliteitsmodel. We hebben ons daarbij beperkt tot de verklarende variabelen die de 
theoretisch juiste richting van beïnvloeding blijken te hebben.  Maar ook in deze beide 
vergelijkingen blijken de invloeden van alle variabelen uit het functionaliteitsmodel duidelijk 
insignificant te zijn.  

 
 
Vergelijking 4 – Politieke beïnvloeding vanwege de Amerikaanse bancaire vorderingen   
 
Afhankele variabele: K 
Aantal kredietverleningen: 49 

Variabele Coëfficiënt Std. dev. t-waarde p-waarde 
H -0,96 2,47 -0,39 0,6982
R -1,47 1,03 -1,43 0,1595

DRM -0,24 0,37 -0,63 0,5295
SBW 100,15 14,17 7,07 0,0000
SBVS 1,19 8,58 0,14 0,8905
SBK 1,42 1,26 1,13 0,2641

C -0,26 0,79 -0,33 0,7434
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R-kwadraat 0,654     Schwarz-criterium 4,457
Gecorrigeerde R-kwadr. 0,605     F-toets 13,253
Durbin-Watson  2,028     p-waarde (F-toets) 0,000

 
 

Zeer opmerkelijk is in vergelijking 4 de significantie van de invloed van de bancaire 
vorderingen van de rest van de wereld in combinatie met de insignificantie van de invloed van 
de Amerikaanse bancaire vorderingen. De richting van beide invloeden is theoretisch juist. De 
omvang van de invloed van SBW  is ook van betekenis: een stijging van het perunage waarin 
de variabele is gemeten met 0,01 doet het IMF-krediet in verhouding tot het quotum van het 
betrokken land met één punt toenemen. De kortetermijnschulden aan buitenlandse banken, 
SBK, oefenen opnieuw geen significante invloed uit, alhoewel de richting van hun invloed 
theoretisch juist is. De uitkomst van vergelijking 4 gaat duidelijk in tegen de gedachte dat met 
name de Amerikanen in het IMF druk uitoefenen om die landen van (veel) krediet te voorzien 
waarin de Amerikaanse banken aanzienlijke belangen hebben. Vergelijking 4 onderscheidt 
zich van alle voorgaande vergelijkingen door het ontbreken van het handelskanaal als motief 
voor politieke beïnvloeding van de handelwijze van het IMF. 

In vergelijking 5 zijn de beide handelsvariabelen uit de voorgaande vergelijkingen 
weer wel opgenomen. Dan blijkt de significantie van SBW als sneeuw voor de zon te 
verdwijnen. Blijkbaar heeft deze variabele in vergelijking 4 een deel van de verklaring 
vanwege de invoer van goederen en diensten uit de rest van de wereld, MW, overgenomen. 
Het gebruikelijke patroon van significantie van invloeden is in vergelijking 5 weer zichtbaar: 
de beide handelsvariabelen hebben als enige (afgezien van de correctievariabele Y) een 
significante invloed op K. Bovendien hebben hun coëfficiënten weer dezelfde orde van 
grootte als in vergelijking 3. Hetzelfde geldt derhalve ook voor hun onderlinge grootte.  

 
 

Vergelijking 5 - Politieke beïnvloeding vanwege de Amerikaanse handel en bancaire 
vorderingen 
 

Afhankelijke variabele: K 
Aantal kredietverleningen: 49 

Verklarende variabele Coëfficiënt Standaardfout t-waarde p-waarde 
DRM -0,04 0,29 -0,14 0,8864
AFR 0,32 0,55 0,59 0,5612
WK 0,33 0,45 0,74 0,4609
Y -92,38 45,48 -2,03 0,0491

MW 662,11 139,41 4,75 0,0000
MVS 68,61 32,80 2,09 0,0430
SBW 2,86 25,78 0,11 0,9124
SBVS 2,62 16,36 0,16 0,8736
SBK 1,42 0,89 1,66 0,1045

C -1,16 0,62 -1,86 0,0701
R-kwadraat 0,836     Schwarz criterium 3,948
Gecorrigeerde R-kwadr. 0,799     F-toets 22,144
Durbin-Watson  1,673     p-waarde (F-toets) 0,000
 
 
6 Empirische toetsing van het politieke-dominantiemodel: de Amerikaanse achtertuin 
 
Tot nog toe leveren onze schattingsresultaten geen enkele aanwijzing op voor een 
overheersende Amerikaanse invloed op de omvang van de kredieten die het IMF zijn lidstaten 
verleent. Een Amerikaanse invloed is wel aanwezig bij landen die van belang zijn voor de 
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Amerikaanse uitvoer van goederen en diensten, maar deze invloed is naar verhouding niet 
groter dan die van andere landen.  

Het is nog mogelijk dat de vermeende relatief grote politieke invloed van de 
Verenigde Staten op de besluitvorming in het IMF zich beperkt tot een bepaald geografisch 
gebied. Daarbij valt natuurlijk te denken aan de Amerikaanse achtertuin, bestaande uit de 
landen van het Amerikaanse continent. Ook over de Amerikaanse beïnvloeding van het IMF 
ten behoeve van kredieten aan landen in dit gebied zijn anekdotes voorhanden. Wij zijn 
opnieuw echter slechts geïnteresseerd in een mogelijke systematische beïnvloeding. Vandaar 
dat we hebben gepoogd deze vermeende invloed van de Verenigde Staten in de landen van 
Centraal- en Zuid-Amerika via een regressie-analyse op te sporen. In de groep van 85 
kredietverleningen door het IMF hebben slechts 27 betrekking op landen uit deze regio. 
Beperken we ons tot de periode vanaf 1993, waarvoor een uitsplitsing per land van de 
uitstaande bancaire vorderingen beschikbaar is, dan zouden we voor deze regio slechts 15 
kredietverleningen beschikbaar hebben. Dit aantal is voor een regressie-analyse te gering. 
Vandaar dat de twee regressievergelijkingen in deze paragraaf slechts een uitsplitsing van het 
handelskanaal bevatten.   
 
 
Vergelijking 6 - Het handelskanaal in de Amerikaanse achtertuin 
 
Afhankelijke variabele: K 
Aantal kredietverleningen: 27 

Verklarende variabele Coëfficiënt Standaardfout t-waarde p-waarde 
MW -285,74 171,79 -1,66 0,1104
MVS 75,00 12,51 6,00 0,0000
SB 19,82 11,75 1,69 0,1059

SBK 0,42 0,74 0,56 0,5787
C 0,22 0,45 0,48 0,6328

R-kwadraat 0,835     Schwarz criterium 2,164
Gecorrigeerde R-kwadr. 0,805     F-toets 27,794
Durbin-Watson  2,180     p-waarde (F-toets) 0,000
 
 
Uit vergelijking 6 blijkt dat de statistische significantie van de invloed van de 
handelsbelangen van andere landen dan de Verenigde Staten, die in de vorige paragrafen zo 
sterk aanwezig was, voor de kredietverlening op het Amerikaanse continent ontbreekt. 
Blijkbaar ziet de rest van de wereld Centraal- en Zuid-Amerika daadwerkelijk als de 
achtertuin van de Verenigde Staten, waarin zij niets te zoeken heeft. Dit lijken de Verenigde 
Staten zelf echter maar in bescheiden mate zo te ervaren.  Hun beïnvloeding neemt maar 
weinig toe in vergelijking met hun invloed op de wereldwijde kredietverlening. Indien - 
overeenkomstig het gebruik in dit artikel - theoretisch gezien verkeerde tekens niet worden 
aanvaard, zelfs indien de betrokken coëfficiënt niet-significant van nul afwijkt, dient 
vergelijking 6 onder weglating van de variabele MW te worden herschat. Vergelijking 7 is 
hiervan het resultaat. 
 
 
Vergelijking 7 - Het Amerikaanse handelsbelang op het Amerikaanse continent 
 
Afhankelijke variabele: K 
Aantal kredietverleningen: 27 

Verklarende variabele Coëfficiënt Standaardfout t-waarde p-waarde 
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Y -20,84 17,59 -1,18 0,2488
MVS 59,75 8,79 6,80 0,0000
SB 20,02 15,17 1,32 0,2005

SBK 0,18 0,73 0,25 0,8074
C 0,30 0,45 0,66 0,5146

R-kwadraat 0,825     Schwarz criterium 2,220
Gecorrigeerde R-kwadr. 0,793     F-toets 25,961
Durbin-Watson  2,122     p-waarde (F-toets) 0,000

 
 
Deze vergelijking voegt maar weinig toe aan ons hiervoor verkregen inzicht. De coëfficiënt 
van de Amerikaanse handel is weer wat lager dan in de vorige vergelijking, zodat per saldo de 
Amerikaanse beïnvloeding van het IMF ten behoeve van kredieten aan landen op het 
Amerikaanse continent per eenheid Amerikaanse uitvoer niet groter lijkt te zijn dan hun 
beïnvloeding ten bate van landen elders in de wereld. De beide financiële kanalen in 
vergelijking 7 leveren opnieuw geen significante bijdrage aan de verklaring van de omvang 
van de kredietverlening door het Fonds. 
 
 
7 Zuid-Korea  
 
Veruit de meeste kredietverleningen door het IMF in de onderzochte periode hadden een 
omvang die de waarde van het quotum van het betrokken land niet te boven ging. De 
afhankelijke variabele K heeft dan een waarde lager dan één. Een duidelijke uitschieter in 
opwaartse richting vormde de kredietverlening aan Zuid-Korea ten tijde van de recente 
financiële crisis in Azië. Het krediet dat het IMF dat land in december 1997 beschikbaar 
stelde bedroeg meer dan 19 keer de waarde van het quotum van het land. Dit impliceert echter 
niet automatisch dat de uitschieter in de analyse buiten beschouwing dient te blijven. 
Tenminste niet vanuit economische optiek bezien, omdat juist in het geval van Zuid-Korea er 
duidelijke aanwijzingen waren dat politieke beïnvloeding van het IMF aan de orde was, zoals 
de literatuurverwijzing in de inleiding illustreert.12 Desondanks is het interessant na te gaan in 
hoeverre en in welke richting Zuid-Korea qua verklaring van de omvang van het IMF-krediet 
een buitenbeentje was en wat dat eventueel betekent voor de verklaring van de omvang van 
het IMF-krediet voor de overige landen in dit onderzoek. 
 In het voorgaande zijn voor drie groepen van kredietverleningen regressie-analyses 
uitgevoerd. Het betrof achtereenvolgens 85, 49 en 27 kredietverleningen. Alleen in de twee 
eerste groepen komt de kredietverlening aan Zuid-Korea van december 1997 voor, zodat 
enkel voor die groepen de vergelijkingen opnieuw zijn geschat, nu met weglating van Zuid-
Korea.  
 De verklarende variabelen die zijn ontleend aan het functionaliteitsmodel bleken het 
opnieuw slecht te doen: alle zijn onveranderlijk insignificant. Vandaar dat we ons in deze 
analyse direct concentreren op de variabelen die het handelsbelang en de uitstaande (bancaire) 
vorderingen uit het politieke-dominantiemodel. Vergelijking 8 geeft een representatieve 
uitkomst voor de groep van 85 landen minus Zuid-Korea en vergelijking 9 voor de groep van 
27 landen minus dat land. De titels van de twee vergelijkingen zijn afgestemd op die van de 
vergelijkbare vergelijkingen 3 en 5 in het voorgaande. 
 
 
                                                 
12 Ook in termen van economische ontwikkeling springt Zuid-Korea er in positieve zin uit in de groep van 
landen die deel uitmaken van het onderhavige onderzoek. Dit zal zeker een duidelijke weerslag hebben op de 
aard van zijn internationale transacties. 
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Vergelijking 8 – Politieke beïnvloeding vanwege het Amerikaanse handelsbelang, met 
uitzondering van Zuid-Korea 
 
Afhankelijke variabele: K 
Aantal kredietverleningen: 84 

Verklarende variabele Coëfficiënt Standaardfout t-waarde p-waarde 
C 0,28 0,22 1,29 0,2001

AFR 0,16 0,20 0,82 0,4170
Y -43,71 10,10 -4,33 0,0000

MW 137,65 45,61 3,02 0,0035
MVS 46,63 8,40 5,55 0,0000
SB 35,31 8,49 4,16 0,0001

SBK 0,32 0,36 0,89 0,3742
R-kwadraat 0.650 Schwarz-criterium 2.288
Gecorrigeerde R-kwadr. 0.623 F-toets 23.889
Durbin-Watson 2.222 p-waarde (F-toets) 0.000

 
 
Vergelijking 8 laat in vergelijking tot de uitkomst van de analyse waarin ook Zuid-Korea was 
opgenomen een aantal opmerkelijke veranderingen zien. Zo is nu, ondanks de aanwezigheid 
van de handelsvariabelen, de invloed van de buitenlandse-bankschuld, SB, van het 
kredietnemende land op de omvang van het IMF-krediet toch significant van nul verschillend. 
Verder is de omvang van het effect van de handelsstromen op de afhankelijke veranderlijke 
nu beduidend geringer. In vergelijking 8 tellen de twee coëfficiënten van het handelsbelang 
op tot 182, in vergelijking 3 was dat maar liefst 662! Aangezien Zuid-Korea het verschil 
maakt, betekent een en ander dat de buitenlandse-bankschuld voor Zuid-Korea een 
ondergeschikte rol heeft gespeeld, maar de handelsbelangen daarentegen een zeer grote rol - 
beide in vergelijking tot de verklarende variabelen van de kredietverlening aan andere landen 
dan Zuid-Korea. Ook laat vergelijking 8 zien dat voor de programmalanden, exclusief Zuid-
Korea, het handelsbelang van de Verenigde Staten een aandeel in de verklaring van de 
omvang van het IMF-krediet heeft dat ver uitgaat boven het Amerikaanse quotum in het IMF. 
Het lijkt er dus op dat het niet zozeer het Amerikaanse handelsbelang bij Zuid-Korea, maar 
juist bij de overige kredietontvangende landen is geweest dat een meer dan evenredige 
invloed op de omvang van het krediet heeft uitgeoefend. De invloed van de kortlopende 
schuld aan buitenlandse banken was en blijft verrassenderwijs onveranderd insignificant. 
 
 
Vergelijking 9 – Politieke beïnvloeding vanwege de Amerikaanse handel en bancaire 
vorderingen, exclusief Zuid-Korea 
 
Afhankelijke variabele: K 
Aantal kredietverleningen: 48 

Verklarende variabele Coëfficiënt Standaardfout t-waarde p-waarde 
Y -76,91 19,83 -3,88 0,0004

MW 149,96 71,23 2,11 0,0413
MVS 42,74 13,68 3,12 0,0032
SBW 45,38 11,58 3,92 0,0003
SBVS 9,98 6,94 1,44 0,1582

C 0,46 0,11 4,38 0,0001
R-kwadraat 0,819   Schwarz criterium 2,098
Gecorrigeerde R-kwadr. 0,798   F-toets 38,124
Durbin-Watson 1,919   p-waarde (F-toets) 0,000
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In vergelijking 9 zijn de buitenlandse-bankschulden van de kredietontvangende landen weer 
gesplitst in schulden aan Amerikaanse banken en aan banken in de rest van de wereld. De 
opmerkingen die naar aanleiding van vergelijking 8 zijn gemaakt over de omvang van het 
effect van het handelsbelang, de relatief grote invloed van het Amerikaanse handelsbelang en 
de significantie van de buitenlandse-bankschuld krijgen een bevestiging in vergelijking 9. 
Wel maakt vergelijking 9 duidelijk dat de significantie van die bankschuld enkel geldt voor de 
schulden aan banken buiten de Verenigde Staten. Voor de Amerikaanse banken is de 
variabele nog steeds insignificant, alhoewel de t-waarde van 0,2 in vergelijking 5 naar 1,4 hier 
wel substantieel is toegenomen. De beide coëfficiënten van de buitenlandse-bankschuld zijn 
bovendien ook aanzienlijk hoger. Bedroegen ze in vergelijking 5 beide nog geen 3, hier zijn 
ze bijna 46 en 10. De relatieve Amerikaanse invloed die hierin ligt besloten, is – in 
tegenstelling tot het Amerikaanse handelsbelang – wèl in overeenstemming met de waarde 
van het Amerikaanse quotum in het IMF in verhouding tot het totaal van IMF-quota.  
 
 
8 Conclusies 
 
In het voorgaande is een kwantitatief onderzoek ingesteld naar vermeende discriminatie door 
het IMF bij zijn kredietverlening aan landen die buiten de groep van Westerse industrielanden 
vallen. Die discriminatie zou plaatsvinden onder druk van de lidstaten van het IMF. Teneinde 
tot een te kwantificeren besluitvormingsvergelijking ten aanzien van IMF-kredieten te komen 
is nagegaan welke politieke modellen van besluitvorming in internationale organisaties er 
bestaan en uit welke deelbeslissingen de beslissing van het IMF om een krediet te verlenen  in 
feite is opgebouwd.  

Van de drie politieke besluitvormingsmodellen leveren alleen het functionalistische 
model en het politiek-dominantiemodel verklarende variabelen die met behulp van 
publiekelijk beschikbare informatie zijn te kwantificeren. Het functionalistische model stelt 
het nastreven van de ware doelstellingen van een organisatie centraal. In het geval van het 
IMF betekent dit dat de verklaring van de toewijzing van IMF-kredieten voortkomt uit 
variabelen die een aanwijzing vormen voor de internationale financiële noden van het 
kredietvragende land. In het politieke-dominantiemodel gaat het om variabelen die de 
politieke en economische belangen van de beslissers in de organisatie tot uitdrukking brengen. 
In het geval van het IMF zijn dat zijn lidstaten. De beslissing om een IMF-krediet toe te 
kennen, zal drie fasen bestrijken. Eerst zal de vraag beantwoord moeten worden of het 
betrokken land gezien de aard en intensiteit van zijn problemen wel voor een krediet in 
aanmerking komt. Indien het antwoord hierop bevestigend is, zal vervolgens een besluit 
moeten vallen over enerzijds de omvang van het te verlenen krediet en anderzijds de aard van 
de beleidscondities waaraan het kredietontvangende land zal moeten voldoen. Alleen over de 
omvang van het krediet is  volledige informatie publiekelijk beschikbaar. Daarom is dit deel 
van de besluitvorming in het IMF hier aan een kwantitatief onderzoek onderworpen. Het 
onderzoek is uitgevoerd voor maximaal 85 krediettoewijzingen door het IMF in de periode 
1991-97. 
 De verrassendste conclusie van dit onderzoek is dat de verklarende variabelen die de 
internationale financiële nood van het kredietontvangende land in beeld brengen systematisch 
een insignificante bijdrage leveren aan de verklaring van de omvang van het toegewezen 
krediet. Dit is opmerkelijk omdat het is te verwachten dat een lidstaat van het IMF een hoger 
krediet krijgt naarmate de behoefte eraan groter is. Desondanks blijken variabelen als de 
hoogte van de reserves, de mate van daling van de reserves, de grootte van het tekort op de 
handelsbalans en de omvang van de buitenlandse schuld niet aan de verklaring van de 
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omvang van het toegewezen IMF-krediet bij te dragen. Dit betekent natuurlijk nog niet dat 
een netelige internationaal-financiële positie van een land in het geheel niet bijdraagt aan het 
verkrijgen van een IMF-krediet. Maar de invloed moet dan wel lopen via de beide andere 
onderdelen van de IMF-besluitvorming erover: krijgt het land een krediet en ,zo ja, hoe 
(stringent) moeten de beleidscondities dan zijn waaraan het land zich zal moeten houden? 
 Van de verklarende variabelen die voortkomen uit het politieke-dominantiemodel 
blijkt het relatieve stemrecht van het kredietontvangende land in het IMF nimmer significant 
aan de omvang van het krediet bij te dragen. De variabele daarentegen waarvan de bijdrage 
zonder uitzondering significant is, is het belang dat het kredietontvangende land heeft voor de 
uitvoer van de overige lidstaten van het IMF. De verkregen coëfficiënten voor deze 
verklarende variabele duiden er bovendien op dat de invloed van dit handelsbelang op de 
omvang van het krediet groot was. De lidstaten van het IMF hechten bij de goedkeuring van 
kredieten blijkbaar veel belang aan een ongestoord verloop van hun uitvoer. Hun financieel 
belang in de vorm van uitstaande vorderingen op kredietontvangende landen valt bij die 
invloed in het niet. Bovendien is de bijdrage van deze vorderingen aan de verklaring van de 
omvang van het IMF-krediet insignificant. Dat geldt verrassenderwijs ook voor de 
vorderingen die al op korte termijn opeisbaar zijn. 
  Deze basisanalyse is vervolgens aangevuld met drie varianten. Daarin moest door een 
gebrek aan informatie vaak worden volstaan met een populatie van minder dan 85 
krediettoewijzingen. In de eerste variant zijn de handels- en financiële belangen van de 
lidstaten van het IMF als determinanten van de kredietverlening opnieuw onderzocht, maar nu 
met een uitsplitsing van de lidstaten in de Verenigde Staten en de overige lidstaten. Indien 
enkel het handelsbelang als verklarende variabele wordt opgenomen, verandert de splitsing 
vrijwel niets aan het resultaat. Beide handelseffecten zijn nu significant en hun gezamenlijke 
invloed op de kredietverlening verandert niet. Wel wordt nu zichtbaar gemaakt dat het effect 
van de Verenigde Staten niet afwijkt van de relatieve economische omvang van dat land ten 
opzichte van de rest van de wereld. Worden de handelsbelangen vervangen door de financiële 
belangen, dan is enkel de invloed van de rest van de wereld significant en bovendien groot. 
Het is opvallend dat het Amerikaanse financiële belang deze kenmerken niet blijkt te hebben. 
Wordt het handelsbelang aan de laatste regressievergelijking toegevoegd, dan valt de invloed 
van de financiële belangen weer geheel weg. 
 In de tweede variant zijn de krediettoewijzingen door het IMF beperkt tot landen die 
op het Amerikaanse continent liggen. De aanvankelijke verwachting was dat in dat gebied de 
Amerikaanse invloed wel overheersend zal zijn geweest. Dit komt uit. Maar niet doordat de 
Amerikaanse invloed via het handelsbelang toeneemt; de invloed van de rest van de lidstaten 
van het IMF via dat belang blijkt geheel weg te vallen. 

In de derde variant is nagegaan in hoeverre het weglaten van de kredietverlening aan 
Zuid-Korea van invloed is op de uitkomst. Zuid-Korea is in die zin een uitschieter dat het eind 
1997 een krediet van het IMF kreeg toegewezen dat niet minder dan 19 keer zo groot was als 
zijn quotum in het IMF. Voor de overgebleven krediettoewijzingen blijkt de invloed van het 
Amerikaanse handelsbelang ineens wel beduidend groter te zijn dan het Amerikaanse aandeel 
in de wereldeconomie. De invloed van het gecombineerde handelsbelang op de omvang van 
het IMF-krediet loopt tegelijkertijd aanzienlijk terug. De vorderingen die de lidstaten van het 
IMF, exclusief de Verenigde Staten, hebben uitstaan, zijn nu wel significant, ondanks de 
aanwezigheid van de handelsbelangen als mededeterminanten. De afwijking van deze 
uitkomsten met die waarin Zuid-Korea niet is buitengesloten zeggen natuurlijk ook iets over 
de invloeden die werken op de kredietverlening aan Zuid-Korea. De conclusie moet dan wel 
zijn dat de omvang van het IMF-krediet voor Zuid-Korea meer dan gemiddeld is bepaald door 
de handelsbelangen en minder dan gemiddeld door de vorderingen die landen bij Zuid-Korea 
hadden uitstaan. 
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Bij de kredietverlening aan Zuid-Korea heeft systeemstabiliteit expliciet een 
belangrijke rol gespeeld. Het lijkt dan ook niet te gewaagd het verschil tussen de uitkomsten 
mét en zonder Zuid-Korea te koppelen aan de aan- en afwezigheid van de behoefte om de 
systeemstabiliteit veilig te stellen. De voorgaande conclusies zijn dan als volgt samen te 
vatten. Bij pogingen om via IMF-kredieten de stabiliteit van het vigerende systeem veilig te 
stellen speelt het aandeel van het kredietvragende land (i.c. Zuid-Korea) in de wereldhandel 
een allesoverheersende rol. Het belang van de Verenigde Staten in de export naar dat land 
heeft daarbij niet een afwijkende – relatief grotere - rol. De werking van het politieke-
dominantiemodel bij de kredietverlening door het IMF aan kredietvragende landen (exclusief 
Zuid-Korea) openbaart zich via zowel het handelsbelang als de uitstaande bancaire 
vorderingen die de overige lidstaten bij een kredietvragend land hebben. Er is derhalve sprake 
van politieke beïnvloeding van het IMF. Daarbij is de invloed van de Verenigde Staten via het 
handelsbelang sterker en via de uitstaande bancaire vorderingen minder sterk dan strookt met 
hun economische omvang in relatie tot de rest van de wereld.     
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