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Hoofdstuk 

Probleemstelling en relevantie van het onderwerp

Inleiding

Deze studie gaat over de ontwikkeling van de externe vermogenspositie van landen.
Onder het externe vermogen van een land wordt verstaan het geheel aan bezittingen
die de ingezetenen in het buitenland aanhouden, verminderd met de vorderingen van
buitenlanders op de ingezetenen van het land. Het externe vermogen wordt ook wel
aangeduid als internationaal vermogen. Daarom worden deze termen in deze studie
als synoniemen door elkaar heen gebruikt.

De centrale probleemstelling van dit proefschrift luidt:

‘Wat bepaalt de ontwikkeling van de externe vermogenspositie van landen?’

Een afgeleide vraag hierbij is: ‘Is het met het oog op de vergrijzing van de bevolking
voor een land slecht als het er niet in slaagt om een netto buitenlands vermogen op te
bouwen?’
De keuze voor deze probleemstelling is de constatering dat de externe vermogens-

positie van sommige landen zich anders ontwikkelt dan men op grond van betalings-
balansstromen zou verwachten. Nederland is daarvan een voorbeeld. Daarom wordt
in hoofdstuk  ook uitgebreid stilgestaan bij de vraag:

‘Hoe kan het dat Nederland, dat meer dan  jaar aaneen een omvangrijk nationaal
spaaroverschot heeft gekend, per saldo toch geen noemenswaardige netto vermogens-
positie heeft opgebouwd? Wat is de achterliggende oorzaak, wat zijn de gevolgen en
welke lessen kunnen uit de gebeurtenissen in het verleden worden getrokken?’

Voor de uitwerking van de centrale probleemstelling moet eerst een serie deelvragen
worden uitgewerkt. Zo moet het begrip ‘extern vermogen’ nader worden omschreven.
Waaruit bestaat het externe vermogen van landen? Dit gebeurt in hoofdstuk  van
deze studie, waarin ook de opbouw van de betalingsbalans beknopt wordt toegelicht.
De volgende vraag is hoe landen hun internationale vermogenspositie opbouwen. In
dit kader is ook de wisselwerking tussen de betalingsbalans van landen en hun exter-
ne vermogenspositie van belang. Hierna wordt ingegaan op het belang van de externe
vermogenspositie voor een land. Welke economische rol speelt het externe vermogen
van landen?

Voorafgaand aan dit alles rijst natuurlijk de vraag naar de relevantie van het onder-
werp. Deze vraag kan echter pas goed worden beantwoord nadat duidelijk wordt ge-
maakt wat de economische betekenis van de externe vermogenspositie van een land
is. Daartoe zal in de rest van dit hoofdstuk eerst kort worden beschreven hoe de





wereldeconomie in hoog tempo aan het veranderen is en met name hoe het vrije
internationale kapitaalverkeer zich heeft ontwikkeld. Vervolgens wordt ingegaan op
de rol die het externe vermogen volgens sommigen heeft te spelen bij de opvang van
de gevolgen van de vergrijzing. Tot slot van dit hoofdstuk wordt beknopt beschreven
hoe wereldwijd de betalingsbalanssaldi zich hebben ontwikkeld. Daarbij wordt expli-
ciet stilgestaan bij de vraag hoe deze ‘global imbalances’ eruit zouden zien als de ont-
wikkeling van het externe vermogen nader in de beschouwing wordt betrokken.
Hierbij zal steeds worden aangegeven in welke hoofdstukken van dit proefschrift
deze materie nader zal worden uitgewerkt.
Het onderzoek in dit proefschrift sluit aan op de uitgebreide buitenlandse litera-

tuur die in de loop van de afgelopen jaren is ontstaan over de ‘global imbalances’ en
de internationale vermogensposities van landen. Wat betreft dit laatste moeten met
name de werken van Lane & Milesi-Feretti worden genoemd. Vergeleken met hun
publicaties, waarin in het algemeen naar groepen van landen wordt gekeken, geeft
dit proefschrift een meer gedetailleerde analyse van de ontwikkeling van de externe
positie van een aantal individuele landen. De externe vermogenspositie van Neder-
land is zelden onderwerp van studie. Naast de jaarlijkse overzichten van de ontwikke-
ling van het Nederlandse externe vermogen in de decemberuitgave van het Statistisch
Bulletin van De Nederlandsche Bank (DNB) en de publicaties van Sparling () en
Van Nieuwkerk & Sparling () zijn vooral de publicaties van Kusters (; )
het vermelden waard.

Globalisering in een notendop

De wereldeconomie is in een hoog tempo aan het veranderen. Doordat steeds meer
landen actief participeren in de wereldhandel zijn de onderlinge krachtsverhoudin-
gen tussen landen aan voortdurende wijzigingen onderhevig. Dit komt tot uiting in
een explosieve groei van de internationale handel. Tussen  en  is het wereld-
handelsvolume met in totaal ruim % gestegen [data CPB, mei )]. De toename
van het grensoverschrijdende kapitaalverkeer is in deze periode nog forser geweest.
Het meest spectaculaire voorbeeld van deze ontwikkeling is de razendsnelle op-

komst van China als economische wereldmacht. Aan het begin van de jaren ’ was
dit land een arm ontwikkelingsland en als exporteur was de Chinese impact op de
wereldeconomie te verwaarlozen. In  bedroeg de Chinese uitvoer ongeveer de
helft van de Nederlandse. Anno  is China de op twee na belangrijkste exporteur
ter wereld en staat het op het punt om de koppositie over te nemen. Maar China staat
hierin niet alleen. Ook andere voormalige ontwikkelingslanden hebben aansluiting
gevonden bij de wereldeconomie en ontwikkelen zich tot potentieel belangrijke spe-
lers. Doordat letterlijk miljarden arbeiders zich hebben aangediend als productie-
factor is mondiaal de verhouding tussen kapitaal en arbeid aan het verschuiven.
De concurrentie vanuit de ‘emerging markets’ drukt de reële loonontwikkeling in
het Westen, de import van goedkope Chinese producten drukt de inflatie in de in-
dustrielanden en de interventies uit hoofde van het valutabeleid van de Chinese cen-
trale bank bepalen de rente op de internationale kapitaalmarkten [CPB (-b);
(-c)].





Het hier in een notendop beschreven proces wordt wel aangeduid als globalisering.
Dit proces wordt beïnvloed door tal van onderliggende krachten. Deze kunnen
worden teruggevoerd op politieke, economische en technische factoren. Over het on-
derwerp globalisering is een immense hoeveelheid literatuur verschenen. Een goed
overzicht kan worden gevonden in Galbraith et al. (), Wolf (), Vietor ()
en Friedman (). Voor een kritisch tegengeluid, zie Stiglitz (). Wat betreft de
politieke factor moet boven alles worden gewezen op de val van de Berlijnse muur en
daarmee de ineenstorting van het politieke systeem in de meeste communistische
landen. Dit mondde uit in een groter aantal markteconomieën die aansluiting zoch-
ten bij de wereldeconomie.
In dit rijtje hoort ook China, hoewel het politieke systeem van dat land in theorie

nog steeds op een communistische leest is geschoeid. Overigens is de eerste aanzet
voor de Chinese opmars van een oudere datum, want de eerste hervormingen
werden door de toenmalige partijleider Deng Xiaoping al in  doorgevoerd.
Wat betreft de economische factoren is vooral de trend naar vrije internationale
handel en vrij kapitaalverkeer van belang. Dit heeft de wereldeconomie een enorme
impuls gegeven. De laatste decennia is de technologiefactor steeds belangrijker ge-
worden. Met name de komst van het internet, de ongekende groei in computertech-
nologie en de steeds goedkoper wordende internationale communicatiemogelijkhe-
den hebben heel veel barrières tussen landen weggenomen. Deze lagere barrières
hebben het eenvoudiger gemaakt om productieprocessen naar het buitenland te ver-
plaatsen. Dit proces begon met het verplaatsen van de productie van laagwaardig
werk naar lagelonenlanden. Dankzij het feit dat steeds meer emerging markets zelf
beschikken over meer hoogwaardige technologieën en beter geschoolde arbeids-
krachten kennen hun producten langzaam maar zeker een steeds hogere toegevoegde
waarde. Het outsourcen van activiteiten wordt steeds eenvoudiger. Dankzij de sterk
in kwaliteit toegenomen communicatiemogelijkheden zijn plannings- en transport-
technieken enorm verbeterd. Daardoor kan productie uit de hele wereld tegenwoor-
dig snel bij de eindconsument zijn. Wel is het zo, dat naarmate de productie van
producten en hun onderdelen fragmenteert en daardoor steeds meer mondiaal ver-
spreid plaatsvindt, de regie van de transportstromen van halffabrikaten en eind-
producten steeds meer een cruciale factor wordt voor succesvol opereren [Den
Butter ()].
Meer recentelijk is ook de dienstensector geconfronteerd met het outsourcen van

activiteiten. De voorbeelden zijn legio. Zo kan een Nederlandse klant met een vraag
tegenwoordig worden geholpen vanuit een in Zuid-Afrika gevestigd call-centre.
Indiase specialisten kunnen vrijwel ‘real time’ röntgenfoto’s van bijvoorbeeld patiën-
ten van Amerikaanse artsen bestuderen. En Nederlandse accountants worden gecon-
fronteerd met concurrentie vanuit Midden Europa, Afrika of Azië. Voor een analyse
van de wijze waarop het globaliseringsproces de Nederlandse economie heeft geraakt:
zie Van Ewijk et al. (), Boonstra et al. ().
De wereld wordt door dit alles steeds transparanter, barrières worden lager en de

wereldwijde concurrentie wordt steeds heviger. Veel analyses van het globaliserings-
proces richten zich dan ook vooral op de gevolgen voor de concurrentiepositie tussen
landen en de invloed die ervan uitgaat op de financiële markten. Overigens gaat de
opmars van de globalisering in het algemeen ook samen met de opkomst van demo-





cratische staatsvormen, al zijn er uitzonderingen. Voor een analyse van dit aspect van
de globalisering: zie Eichengreen & Leblang ().
Een minder bekend aspect van de globalisering is de explosieve groei van de grens-

overschrijdende investeringen en beleggingen. Sinds het grensoverschrijdende kapi-
taalverkeer in de meeste landen is vrijgegeven, heeft dit tot een indrukwekkende toe-
name van het internationale kapitaalverkeer geleid [Kubelec et al. ()]. Dit
kapitaalverkeer beweegt zich daarbij, althans in ontwikkelde economieën met een
convertibele valuta, los van het internationale goederenverkeer. In een niet al te ver
verleden diende het kapitaalverkeer vooral om de saldi op de lopende rekening van
de betalingsbalans te compenseren. Landen met tekorten op de lopende rekening
moesten deze tekorten financieren, terwijl landen met overschotten deze overschot-
ten lieten neerslaan in vorderingen op het buitenland.
Tegenwoordig is het grensoverschrijdende kapitaalverkeer de dominante factor.

Beleggers en bedrijven nemen op grond van risco- en rendementsoverwegingen hun
besluiten om al of niet in het buitenland te opereren. Voor zover het nationale spaar-
saldo van een land (= saldo lopende rekening van de betalingsbalans) hiervoor on-
voldoende ruimte biedt kunnen de ontstane tekorten (of overschotten) eenvoudig
worden gecompenseerd op de financiële markten of in het internationale bancaire
circuit. Het internationale structurele kapitaalverkeer gedraagt zich, kort gezegd, zo
goed als geheel zelfstandig ten opzichte van het nationale spaarsaldo [Visser ()].
Zelfs landen met omvangrijke spaartekorten, zoals de Verenigde Staten (VS), kunnen
zich nog steeds ontpoppen als belangrijke investeerders in het buitenland. Als de som
van het lopende en het structurele financiële verkeer een overschot of tekort vertoont
kan dit altijd worden verrekend via de diverse salderingsposten, zoals het korte kapi-
taalverkeer of de voorraad officiële reserves. In totaal is de betalingsbalans naar zijn
aard immers per definitie in evenwicht.

Ook in de hoogtijdagen van de Gouden Standaard, die liepen van grofweg  tot
aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in , was sprake van een relatief grote
mate van vrijhandel en financiële integratie in de wereldeconomie. De huidige globa-
liseringsgolf wijkt echter in een aantal opzichten af van eerdere vergelijkbare perio-
des. Zo was het netto grensoverschrijdende kapitaalverkeer tussen landen in de e
eeuw weliswaar vergelijkbaar met de huidige periode van financiële integratie, maar
waren de bruto stromen indertijd veel kleiner [Kindleberger ()]. Kindleberger
() stelt dat de brutostromen indertijd niet noodzakelijkerwijs veel groter waren
dan de nettostromen. Verder wijst hij er op dat veel internationaal kapitaalverkeer
een omweg betrof, waarbij bijvoorbeeld Franse beleggers hun geld belegden in door
de Franse spoorwegen in Londen uitgegegeven (en dus in Sterling luidende) obliga-
ties. Kindleberger () en () bevatten tal van voorbeelden van dergelijke trans-
acties. Er werden daardoor dus ook in veel mindere mate grote wederzijdse bruto
vorderingen opgebouwd dan tegenwoordig. Een ander groot verschil is dat in de e
eeuw relatief veel kapitaal vanuit industrielanden, het Verenigd Koninkrijk (VK)
voorop, naar zich ontwikkelende landen (met de nadruk op de kolonieën) vloeide,
terwijl in de afgelopen decennia de belangrijkste kapitaalstromen juist tussen indu-
strielanden onderling optraden [Schularick ()].





Grafiek ..a: internationale activa als percentage van het BBP

Grafiek ..b: internationale passiva als percentage van het BBP

Bron: IMF, IFS, augustus 

Als gevolg van de snelle groei van het internationale kapitaalverkeer hebben de ont-
wikkelde economieën in de loop van de afgelopen decennia enorme wederzijdse vor-
deringen opgebouwd. Dit wordt geïllustreerd met grafieken ..a en ..b. De keuze
van de landen in de hier gepresenteerde grafieken is niet willekeurig. Een en ander





wordt verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht. Verder wordt er op gewezen dat de
cijfers voor Nederland niet de zogeheten Bijzondere Financiële Instellingen (BFI)
omvatten. Dergelijke BFI betreffen vestigingen van buitenlandse bedrijven die gelden
via Nederland doorsluizen die in feite niets met de Nederlandse economie van doen
hebben. Daarom zijn zij in de analyse in dit proefschrift buiten beschouwing gelaten.
Overigens zijn de data van de andere landen niet geschoond voor BFI. Dit is in toe-
nemende mate een verstoring, omdat dergelijke instellingen in enkele andere indu-
strielanden ook aan belang winnen. DNB rapporteert het externe vermogen van Ne-
derland ook inclusief BFI, in tabel . van haar Statistisch Bulletin.
Het zijn dus al lang niet meer louter en alleen de handelsstromen die landen met

elkaar verbinden. In toenemende mate zijn landen door middel van wederzijdse be-
leggingen en investeringen met elkaar vervlochten geraakt. De onderlinge afhanke-
lijkheden worden door dit alles stevig vergroot. Een recessie in de VS raakt tal van
grote Nederlandse bedrijven rechtstreeks, niet alleen via hun uitvoer naar de VS,
maar vooral ook via hun activiteiten aldaar. Als gevolg van de sterke onderlinge ver-
binding van landen via wederzijdse beleggingen en investeringen raken hun econo-
mieën en financiële markten ook steeds meer met elkaar vervlochten. In dit proef-
schrift wordt niet ingegaan op de vraag welke invloed dit heeft op de manier waarop
economische schokken zich tussen landen voortplanten. Evenmin wordt uitvoering
ingegaan op de integratie van financiële markten. Voor deze onderwerpen wordt ver-
wezen naar de literatuur, zoals Lane & Milesi-Feretti () en Eijffinger & Lemmen
(), alsmede de daarin aangehaalde publicaties.
Een nieuw fenomeen hierbij is de opkomst van de investeerder vanuit de ‘emerging

market’. Het is al een langer bestaand fenomeen dat Chinese bedrijven investeren in
Afrikaanse landen (vooral grondstofwinning) [Trinh & Voss (), Gill & Reilly
()]. Meer recent worden wij geconfronteerd met investeerders die vanuit bij-
voorbeeld Hong Kong, China of India investeren in ontwikkelde economieën. Het
Indiase Mittal Steel neemt via een vijandig bod het Franse Arcelor over. Het Neder-
lands/Engelse Corus wordt geconfronteerd met een vriendelijk overnamebod door de
Tata Group, eveneens vanuit India. Investeerders uit Hong Kong hebben al stevige
belangen in de Rotterdamse haven. Recent kondigde China de oprichting van de
‘State Investment Company’ aan. Dit fonds, een zogeheten ‘Sovereign Wealth Fund’
(SWF), met een omvang van meer dan $  miljard, zal een rol spelen bij het diver-
sifiëren van de Chinese reserves. Met ingang van augustus  mogen Chinese inge-
zeten in buitenlandse aandelen beleggen, zij het dat dit vooralsnog is beperkt tot aan
de beurs van Hong Kong genoteerde effecten [Jessop ()]. De globalisering is
hiermee een nieuwe fase ingegaan. Niet alleen China, ook andere landen hebben een
SWF om zogeheten ‘overtollige reserves’ te beheren. Dit leidt in kringen van politici
en beleidsmakers tot enige onrust bij beleidsmakers, mede ingegeven door een gebrek
aan transparantie bij sommige van deze fondsen en de vrees dat zij zich niet alleen
door zuivere beleggingsmotieven laten leiden [Struijs ()]. Dit onderwerp wordt
in de slotbeschouwing in hoofdstuk  nader besproken.





Extern vermogen en vergrijzing

Een land bouwt een externe vermogenspositie op, hetzij positief, hetzij negatief, zodra
het met betalingsbalansonevenwichtigheden wordt geconfronteerd. Met name de lo-
pende rekening van de betalingsbalans, per definitie gelijk aan het nationale spaar-
saldo, is wat dit betreft een belangrijke grootheid [Pugel en Lindert (), Sawyer &
Sprinkle ()]. Zo bouwt een land netto buitenlands bezit op als het een nationaal
spaaroverschot heeft, terwijl een nationaal spaartekort leidt tot een buitenlandse
schuld.
Toch is het voor een land zeker niet per definitie noodzakelijk om een nationaal

spaaroverschot of –tekort te hebben om een externe vermogenspositie op te bouwen.
Ook vanuit betalingsbalansevenwicht kan een netto vermogenspositie worden opge-
bouwd. Wel is het zo, dat een van nul afwijkend saldo op de lopende rekening van de
betalingsbalans ceteris paribus altijd leidt tot een verandering in de netto internatio-
nale netto vermogenspositie. Overigens moet dit saldo wel worden gecorrigeerd voor
het saldo op de vermogensoverdrachtenrekening. Voor de meeste landen is dit saldo
van ondergeschikt belang, al zijn er opmerkelijke uitzonderingen (zie hoofdstuk ).
Op de mechanismen achter de opbouw en dynamiek van de internationale vermo-

genspositie van landen wordt uitvoerig ingegaan in hoofdstuk . Vervolgens worden
deze mechanismen modelmatig verder uitgewerkt en voor een aantal landen ge-
kwantificeerd (hoofdstuk ).
Er ligt dus een rechtstreekse relatie tussen het nationale spaarsaldo en de opbouw

van een internationale vermogenspositie. Zo beschouwd kan de internationale ver-
mogenspositie worden beschouwd als een soort van “nationale spaarpot”. Het moge-
lijke belang van het vormen van zo’n spaarpot kan het beste worden geïllustreerd aan
de hand van de wijze waarop de oudedagsvoorziening van landen is georganiseerd.
Dit is een onderwerp dat zich als gevolg van de vergrijzing van de bevolking de laatste
jaren in een explosief toegenomen aandacht mag verheugen.

De vorming van een goede oudedagsvoorziening is één van de belangrijkste spaar-
motieven [Kauffmann ()]. Soms worden daarbij collectieve spaarpotten gevormd,
bijvoorbeeld in de vorm van pensioenfondsen, waarbij daadwerkelijk voor de oude-
dagsvoorziening wordt gespaard. Een dergelijk stelsel wordt aangeduid als een kapi-
taaldekkingsstelsel. Dit in tegenstelling tot een zogeheten omslagstelsel, waarin de
werkende generaties premies betalen waarvan de gepensioneerden worden onder-
houden. In het eerste geval (kapitaaldekking) beschikt de gepensioneerde dus daad-
werkelijk over een financieel vermogen, dat kan worden aangewend om in zijn le-
vensonderhoud te voorzien. In het tweede geval (omslagstelsel) is dat niet het geval
en is zijn claim gebaseerd op de impliciete aanname dat de volgende generatie net zo
goed voor haar ouderen zal zorgen als de huidige dat doet. Kauffmann () wijst er
op dat als mensen vertrouwen hebben in een oudedagsvoorziening op basis van een
omslagstelsel, dat kan leiden tot een lagere spaarquote omdat dan noch de overheid,
noch de inwoners sparen voor de pensioenvoorziening. Overigens is de oudedags-
voorziening weliswaar een belangrijk, maar zeker niet het enige spaarmotief.
De eerste claim is juridisch sterker dan de tweede. Dat is één van de redenen dat

een stelsel op kapitaaldekking in het algemeen degelijker wordt geacht dan een om-





slagstelsel. Toch ontlopen de twee stelsels elkaar in veel opzichten minder dan het op
het eerste gezicht lijkt. Zou bijvoorbeeld de bevolkingsopbouw van een land stabiel
zijn, dan zijn de kosten van beide stelsels gelijkelijk over de generaties verdeeld en is
een omslagstelsel financieel gesproken niet slechter houdbaar dan een stelsel op basis
van kapitaaldekking. Voorts heeft Koopmans er in  al op gewezen dat in een ge-
sloten economie de beide stelsels althans macro-economisch aan elkaar gelijk zijn.
Dat neemt overigens niet weg dat in een stelsel van kapitaaldekking de gepensioneer-
den worden betaald vanuit door henzelf opgebracht vermogen. De werkenden
hebben dan niet, of althans minder het gevoel dat zij de gepensioneerden ‘onder-
houden’.

Als de bevolkingsopbouw van een land niet stabiel is, is het raadzaam om voor de
oudedagsvoorziening daadwerkelijk aan fondsvorming te doen. Immers, in geval van
een vergrijzende bevolking zal de ratio tussen economisch actieven en economisch
inactieven verslechteren. Dit zou er in een omslagstelsel toe leiden dat een slinkende
groep economisch actieven de kosten van een groeiende groep gepensioneerden zou
moeten dragen. De gevolgen daarvan zijn dan onvermijdelijk hetzij een verlaging van
de pensioenen, danwel hogere premies (dus een verlaging van het netto inkomen van
de werkenden). Het is duidelijk dat dit tot grote spanningen tussen generaties kan
leiden. Met het vormen van pensioenfondsen kan in ieder geval de financiële claim
van de ouderen worden veiliggesteld. Overigens zijn er tal van mogelijkheden om aan
fondsvorming te doen. Men kan pensioenfondsen organiseren op basis van de zoge-
heten “defined contribution”, “defined benefit” of een mengvorm van beiden. Ook
kan men strikt op individuele basis aan fondsvorming doen. De manier waarop men
in een kapitaaldekkingstelsel aan fondsvorming doet heeft weer een zelfstandige
impact om de economische ontwikkeling en het te voeren beleid. Dit wint aan
belang naarmate de pensioenfondsen, zoals in Nederland, in absolute en relatieve
(als percentage van het BBP) zin erg groot worden. Het voert buiten het bestek van
deze studie om hier verder op in te gaan. Voor een uitvoerige verhandeling zie Kuné
(; ) en de daarin aangehaalde literatuur.

Kapitaaldekking in een gesloten economie

Toch kan mede op basis van Koopmans’ analyse worden geconcludeerd dat het op
voorhand geen uitgemaakte zaak is dat in een gesloten economie een stelsel op basis
van kapitaaldekking per definitie beter is. De meeste beschouwingen over de voorbe-
reiding op de vergrijzing van de bevolking leggen in het algemeen een zwaar accent
op de financiële gevolgen ervan. Via hogere kosten van ouderdagsvoorzieningen en
gezondheidszorg stijgen de kosten voor de overheid, waar veelal lagere inkomsten
tegenover staan [Van Ewijk et al. ()]. De reële gevolgen van deze ontwikkeling
blijven daarentegen vaak buiten beschouwing of worden slechts zijdelings benoemd.
De vergrijzing van de bevolking leidt namelijk niet alleen tot een versmalling van het
financiële draagvlak, maar leidt ook tot een versmalling van het economische draag-
vlak van een land.
Dit kan als volgt worden ingezien. Zodra de groep van gepensioneerden dermate

groot is geworden dat hun onttrekkingen aan hun pensioenfondsen de pensioenpre-





mies van de werkenden overtreffen, wordt per saldo ingeteerd op het nationale pen-
sioenvermogen. Vanaf dat moment ontstaat een bestedingspotentieel waar c.p. geen
groei van het productief vermogen van de economie tegenover staat. Sterker nog, in
een scenario waarin de beroepsbevolking in omvang afneemt kan het zelfs zijn dat de
productieve basis van de economie niet alleen in relatieve, maar ook in absolute zin
krimpt. Of een economie daadwerkelijk krimpt als gevolg van een afname van de
beroepsbevolking hangt uiteraard ook af van de groei van de arbeidsproductiviteit.
Een stevige toename hiervan kan de groei van het BBP per capita op peil houden.
Toch lost dit het verdelingsprobleem tussen werkenden en inactieven apriori niet op,
aangezien de vraag opportuun zal blijven in hoeverre de gepensioneerden kunnen
meeprofiteren van de productiviteitswinst. In geval van een gesloten economie,
waarin wordt afgezien van een bijdrage vanuit het buitenland, zou deze situatie ge-
makkelijk kunnen ontaarden in een hogere inflatie. Immers, tegenover het toegeno-
men bestedingspotentieel staat geen extra productie [Koopmans (), Boonstra
()].
Zodra het buitenland in de beschouwing wordt betrokken ontstaat echter een

geheel ander beeld. In dat geval kan een land streven naar een spaaroverschot, dat
vervolgens in het buitenland kan worden belegd. Door gestaag te werken aan de
opbouw van vorderingen op het buitenland bouwt een land aan een reserve, waar
het in tijden van (relatieve) krimp van de beroepsbevolking en daarmee het produc-
tiepotentieel op kan interen. Dit interen gebeurt dan via een nationaal spaartekort
(tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans), dat kan worden gefinancierd
met het ‘opeten’ van het buitenlandse vermogen.

In veel beschouwingen over het Nederlandse overschot op de lopende rekening van
de betalingsbalans wordt dit mechanisme expliciet of impliciet beschreven. Zo ont-
stond aan het begin van de jaren ’ van de e eeuw in ons land een discussie over
het omvangrijke en structurele overschot op de lopende rekening van de Nederlandse
betalingsbalans. Daarbij werd meerdere keren opgemerkt dat een dergelijk overschot
nodig is om te sparen voor de toekomst door ons pensioenvermogen deels in het
buitenland te beleggen [Bovenberg (), CED ()]. Hetzelfde argument werd
overigens in de tweede helft van de jaren ’ door Japan aangevoerd ter rechtvaardi-
ging van het grote Japanse overschot op de lopende rekening [Boonstra ()]. Het
opmerkelijke daarbij is dat alle auteurs er vanuit gaan dat een nationaal spaarover-
schot per definitie leidt tot de opbouw van een extern vermogen. Of dit in de praktijk
daadwerkelijk zo is wordt eerst theoretisch behandeld (hoofdstuk  ) en vervolgens
voor Nederland meer in detail uitgewerkt in hoofdstuk . In de slotbeschouwing in
hoofdstuk  wordt vervolgens meer uitgebreid ingegaan op de vraag of het erg is als
een land er niet in slaagt om een positief netto internationaal vermogen op te
bouwen.

De levenscyclushypothese van micro naar macro

In de jaren ’ en ’ van de vorige eeuw ontstond de levenscyclushypothese en de
daarmee verwante permanente inkomenshypothese [Modigliani & Ando ()].
Deze theorieën gaan in op het spaargedrag van mensen door het leven heen. Zij gaan





uit van de idee dat de mensen in het begin van hun economisch actieve leven norma-
liter schulden opbouwen, die vervolgens worden afgelost waarna een vermogen voor
de oude dag wordt opgebouwd. Na pensionering wordt dit vermogen weer afge-
bouwd. In termen van spaargedrag betekent dit dat gedurende de eerste jaren sprake
is van een negatieve spaarquote (spaartekort), waarna een lange periode van produc-
tieve jaren met een positieve spaarquote (spaaroverschot) aanbreekt. Na pensionering
volgt interen op het vermogen (ontsparing).
In een land met een stationaire opbouw van de bevolking zou dit, uitgaande van

een constante participatiegraad, in beginsel tot een spaarsaldo van nul kunnen leiden.
Hierbij wordt afgezien van conjuncturele schommelingen, die in de werkelijke wereld
tot fluctuaties in de besparingen kunnen leiden. Immers, de mensen in hun meest
productieve levensjaren sparen om hun eerder aangegane schulden af te lossen en
vervolgens voor hun oude dag te sparen. Tegenover iedere nieuwe gepensioneerde
staat in deze stationaire situatie in principe een nieuwe toetreder tot de arbeidsmarkt.

In werkelijkheid hebben landen geen stationaire bevolkingsopbouw. Geboorte- en
sterftecijfers fluctueren onder invloed van natuurrampen, oorlogen, medische ont-
wikkelingen, beleid en economische factoren. Daardoor heeft vrijwel ieder land in de
wereld te maken met geboortegolven en daarmee verschuivingen van de opbouw van
de bevolking in de loop der tijd. Dit betekent ook dat de relatieve omvang van de
groepen sparenden en ontsparenden in de loop der tijd verandert. In principe zou
dit zijn weerslag moeten hebben op de ontwikkeling van het nationale spaarsaldo.
Dit zou in de loop der tijd moeten verschuiven van een spaartekort (als de bevolking
gemiddeld nog jong is en de bestedingen de productie overtreffen), via een spaar-
overschot in de decennia waarin de beroepsbevolking op zijn grootst is naar uiteinde-
lijk weer een spaartekort (als de bevolking is verouderd en op de besparingen wordt
ingeteerd). In de volgende paragraaf wordt al kort gekeken hoe de werkelijkheid er
wat dit betreft uitziet. Bij de beschrijving van de ontwikkelingen in hoofdstuk  zal
meer in detail blijken in hoeverre dit beeld in de praktijk ook daadwerkelijk naar
voren komt.

Nederland is één van de weinige landen in de wereld waarin de oudedagsvoorziening
verregaand op collectieve basis en op grond van kapitaaldekking is georganiseerd,
waarbij deelname aan een pensioenfonds voor de meeste mensen verplicht is. Met de
inrichting van ons pensioenstelsel hebben wij de levenscyclus hypothese als het ware
geïnstitutionaliseerd vorm gegeven. Dit zou moeten betekenen dat het spaarsaldo van
ons land de demografische opbouw van onze bevolking weerspiegelt.
Bikker () heeft uitgerekend dat een aanzienlijk deel van het Nederlandse na-

tionale spaaroverschot inderdaad kan worden toegeschreven aan het feit dat ons land
zijn besparingen voor de oudedagsvoorziening heeft geïnstitutionaliseerd via de vor-
ming van pensioenfondsen met verplichte deelname. Volgens zijn analyse kan zo’n
% van het Nederlands spaaroverschot in de door hem onderzochte periode worden
verklaard uit de nationale pensioenbesparingen. Overigens zijn Nederlandse over-
schotten van oudere datum dan de door Bikker onderzochte periode. Nederland
heeft door de eeuwen heen zeer grote overschotten in de buitenlandse handel gekend
[Van Nieuwkerk, ()].





Tegenover een spaaroverschot in het ene land moet, afgezien van statistische ver-
schillen, een spaartekort elders bestaan. Als het spaargedrag van landen op macro-
niveau kan worden teruggevoerd op de macroversie van de levenscyclushypothese,
dan zouden de spaaroverschotten geconcentreerd moeten zijn in ontwikkelde landen
waar de omvang van de beroepsbevolking maximaal is. De geboortegolf is verwerkt
en de zogeheten “baby boomers” zijn economisch actief. De bevolking groeit nog
traag of is al begonnen met krimpen en de landen staan aan de vooravond van het
moment waarop de verhouding tussen economisch actieven en de economisch inac-
tieven begint te verslechteren: de baby-boomers gaan met pensioen. De structurele
spaartekorten zouden geconcentreerd moeten zijn in zich ontwikkelende landen, met
een nog snel groeiende en relatief jonge bevolking, of in landen waar de gepensio-
neerden reeds de overhand hebben gekregen.

De werkelijkheid

Op grond van bovenstaande redeneringen zou men verwachten, dat ontwikkelde in-
dustrielanden met een vergrijzende bevolking in het algemeen een spaaroverschot
zullen hebben, waar spaartekorten in emerging markets tegenover staan. Ook zou
men verwachten dat landen met spaaroverschotten daadwerkelijk extern vermogen
opbouwen.
Als men kijkt naar de feiten, dan ziet de wereld er echter anders uit. Ten eerste zijn

de spaaroverschotten en -tekorten anders over de wereld verdeeld dan op grond van
het voorgaande mocht worden verwacht. Dit wordt geïllustreerd in grafiek ..
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Hoewel er genoeg industrielanden zijn met stevige nationale spaaroverschotten om
de groep als totaal (excl. de Verenigde Staten) een overschot te geven (o.m. Japan,
Duitsland, Nederland, Zwitserland), kennen tal van hen forse spaartekorten. Daarbij
zitten landen als Italië en Spanje, die een relatief snel vergrijzende bevolking koppelen
aan grote spaartekorten. Het grootste tekort in absolute zin kent de Verenigde Staten.
Wel is dit een land dat dankzij een relatief snelle groei van de bevolking pas in een
later stadium met de gevolgen van de vergrijzing zal worden geconfronteerd.
Het tweede dat opvalt bij beschouwing van de grafiek is dat juist ook meerdere

emerging markets een stevig spaaroverschot kennen. Ofschoon een land als China
veel buitenlands kapitaal aantrekt, kent het land een groot spaaroverschot dat in
 circa % van het BBP bedroeg. Het land heeft zich inmiddels ontpopt als een
belangrijke netto-crediteur, met eind  alleen al een deviezenvoorraad van meer
dan $  miljard. Op grond van deze data kan men ook concluderen dat arme
landen de rijke landen financieren. Dit is niet wat men op grond van de gangbare
theorie zou verwachten. Die voorspelt immers dat kapitaal vanuit rijkere landen, die
in het algemeen kapitaalsintensiever produceren, naar arme landen zal vloeien. Die
kennen in het algemeen kapitaalschaarste, waardoor het marginale rendement op
kapitaal er hoger zou liggen. Het voert buiten het bestek van dit proefschrift om hier
uitvoerig bij stil te staan, al zal dit thema verderop zijdelings worden aangestipt. Voor
een meer uitvoerige beschouwing wordt verwezen naar Prasad et al. () en de
daarin aangehaalde literatuur.

Ook de tweede stelling, dat een land met grote spaaroverschotten zich per definitie
zal ontpoppen als een belangrijke netto crediteurstaat, gaat niet altijd op. Dit wordt
nader in kaart gebracht in hoofdstuk , waarbij zal blijken dat vrijwel alle overschot-
landen worden geconfronteerd met het feit, dat het in der loop der jaren vergaarde
cumulatieve lopende rekeningoverschot groter is dan de mutatie in het netto externe
vermogen. Sommige landen, zoals Nederland, zien zich per saldo zelfs geconfron-
teerd met een verslechtering van de netto externe vermogenspositie, ondanks grote
structurele nationale spaaroverschotten.
Ten tweede blijkt voor tekortlanden vaak het omgekeerde. Deze zien hun netto

internationale vermogenspositie veelal langzamer verslechteren dan wat men op
grond van de tekorten in het lopende verkeer zou verwachten. Hier is de Verenigde
Staten het meest extreme voorbeeld.
Er blijken dus, naast het saldo op de lopende rekening, andere invloeden te zijn die

het verloop van de netto externe vermogenspositie van een land beïnvloeden. Deze
invloeden worden nader uitgewerkt in hoofdstuk : de drijvende krachten achter de
externe vermogenspositie. De cases van de Verenigde Staten en Nederland worden
achtereenvolgens nader behandeld in de hoofdstukken  en .

Een nieuwe kijk op de betalingsbalans

Als de drijvende krachten achter de externe vermogenspositie eenmaal zijn geïdenti-
ficeerd, blijkt dat nogal wat veranderingen van de internationale vermogenspositie
van landen plaatsvinden die nergens op de gebruikelijke opstelling van de betalings-
balans worden geregistreerd (hoofdstuk ). Daarom is het niet onlogisch om deze





vervolgens te kwantificeren en in de betalingsbalans te integreren. Daarmee ontstaat
dan een nieuwe betalingsbalansopstelling, die hier verder zal worden aangeduid als
de ‘vermogensopstelling’. Dit bij wijze van onderscheid naar de gebruikelijke opstel-
ling, die aansluit bij de systematiek van de Nationale Rekeningen, en de Monetaire
Opstelling, zoals die bijvoorbeeld nog door de Europese Centrale Bank in haar
maandbericht wordt gepresenteerd. In de monetaire opstelling worden de betalings-
balansposten gehergroepeerd, zodat aansluiting wordt gevonden tussen de financiële
rekening en de veranderingen in de tegenposten van het monetaire aggregaat M

[ECB, maandbericht juni , box ].

De in hoofdstuk  gepresenteerde nieuwe opstelling van de betalingsbalans is om
meerdere reden nuttig. De statistieken inzake de externe vermogenspositie van
landen krijgen verhoudingsgewijs weinig aandacht. Dit leidt soms tot merkwaardige
situaties. Ten eerste blijkt soms, dat beleidsmakers in de veronderstelling verkeren
dat hun land gestaag aan de opbouw van een stevige netto internationale vermogens-
positie werkt, terwijl de werkelijkheid anders is. Nederland is hiervan een goed voor-
beeld. Ten tweede blijkt dat valuta’s zich soms anders gedragen dan wat men op
grond van betalingsbalansstatistieken zou verwachten. Met name de Amerikaanse
dollar blijft wat dit betreft verrassen. Ondanks zeer forse tekorten op de lopende reke-
ning blijft deze munt verrassend sterk, al is wel degelijk sprake van een trendmatige
daling van de Amerikaanse munt waarbij inmiddels ten opzichte van de euro een
historisch dieptepunt is bereikt. Wanneer echter naar de ontwikkeling van de externe
vermogenspositie van de VS wordt gekeken en naar de achterliggende verklaring
ervan, dan valt op dat de Verenigde Staten een gezondere financiële positie hebben
dan men op grond van de betalingsbalans zou verwachten. Dan blijkt de taaiheid van
de relatief sterke dollar goed te verklaren [Boonstra (-b)].
Daarom is het de moeite van het proberen waard om de statistiek van het externe

vermogen te integreren met die van de betalingsbalans. Dit blijkt in de praktijk goed
uitvoerbaar, zoals beschreven in hoofdstuk . Als deze methodiek vervolgens wordt
losgelaten op een reeks van landen, ontstaat een geheel nieuw licht op de veelbespro-
ken ‘global imbalances’.
In de slotbeschouwing in hoofdstuk  wordt ingegaan welke conclusies kunnen

worden getrokken op grond van de in dit proefschrift verrichte observaties. Wat be-
tekent e.e.a. voor de mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden? En welke conclu-
sies kunnen beleidsmakers trekken op grond van het hier gepresenteerde?






