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Hoofdstuk 

De drijvende krachten achter de internationale
vermogenspositie

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgen van waardeveranderingen van de
externe activa en passiva voor de netto externe vermogenspositie van een land. Daar-
toe zullen eerst aan de hand van enkele sterk vereenvoudigde voorbeelden op basis
van een tweelanden model de belangrijkste determinanten van de externe vermo-
genspositie in kaart worden gebracht. Daarbij gaat het om die effecten die zich aan
registratie op de betalingsbalans onttrekken. Vervolgens wordt per categorie van het
externe vermogen uiteengezet wat de achterliggende krachten zijn. Daarna wordt aan
de hand van enkele meer gecompliceerde voorbeelden ingegaan op de wijze waarop
de diverse krachten op elkaar inspelen en elkaar hetzij versterken, hetzij (gedeeltelijk)
kunnen opheffen.

Enkele gestileerde voorbeelden ter verduidelijking

Op basis van hoofdstuk  kunnen al meerdere factoren worden onderscheiden die
leiden tot veranderingen in de internationale vermogenspositie van een land. Zoals
eerder gesteld beginnen de meeste analyses met het saldo op de lopende rekening van
de betalingsbalans. Dit saldo is voor veel landen in de wereld tot op de dag van van-
daag één van de belangrijkste determinanten van de externe vermogenspositie.
Zoals reeds bleek uit de in de vorige hoofdstukken gepresenteerde voorbeelden zijn

er waardeveranderingen in de buitenlandse bezittingen die eveneens invloed hebben
op de waarde van het buitenlandse bezit. Dergelijke veranderingen worden in het
algemeen niet op de betalingsbalans geregistreerd. Het is zelfs zo, zoals al kort aange-
stipt in hoofdstuk , dat een land niet eens een onevenwichtige lopende rekening
hoeft te hebben om toch tot een netto buitenlandse actief- of passiefpositie te komen.
Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het volgende, weliswaar fictieve, maar
niet onrealistische voorbeeld.





Voorbeeld .: het samenstellingseffect

In dit voorbeeld bestaat de wereld ter wille van de eenvoud van argumentatie uit
twee landen, die wij voor het gemak aanduiden als Nederland en de Verenigde
Staten (VS). Verder gaan wij vooralsnog uit van de aanname dat de munten van
beide landen, euro en dollar, op pariteit met elkaar staan ( $ =  €), en dat de rente
in beide landen niet beweegt.

In de periode t =  hebben beide landen evenwicht op de lopende rekening van
hun betalingsbalans en heeft geen van beide een netto vordering en/of schuld aan
de ander. De netto externe vermogenspositie van beide landen bedraagt dus nul.
Op de laatste handelsdag van periode t =  kopen Nederlandse beleggers voor een
bedrag ter waarde van $  miljard aan Amerikaanse obligaties, terwijl Amerikaanse
beleggers voor €  miljard aan Nederlandse aandelen kopen.Ter wille van de een-
voud wordt in de voorbeelden in dit hoofdstuk afgezien van rente- en dividendbe-
talingen en transactiekosten. Dit betekent dat beide landen géén netto kapitaaluit-
voer kennen en dat dus ook de financiële rekening in evenwicht is. Ondanks beide
omvangrijke transactiestromen hebben beide landen aan het einde van de periode
nog steeds een netto externe vermogenspositie van nul.
In de daarop volgende periode stijgen de Nederlandse aandelenkoersen met %,

waardoor het Amerikaanse aandelenbezit met $  miljoen in waarde stijgt tot
$ , miljard. Het Nederlandse bezit aan obligaties is als gevolg van de constante
rentevoeten niet in waarde veranderd. Er worden in de loop van de periode geen
nieuwe financiële transacties gedaan en de lopende rekening van beide landen staat
per saldo nog steeds op nul. Dus aan het einde van periode t =  heeft Nederland
een netto passiefpositie van $  miljoen, die wordt weerspiegeld in een Ameri-
kaanse netto actiefpositie van eveneens $  miljoen.
Bezien vanuit Nederland draagt het rendement op buitenlandse activa bij aan de

verdere groei van het externe vermogen, maar in dit voorbeeld is dat gelijk aan nul.
Het rendement dat buitenlanders (in dit voorbeeld dus Amerikanen) halen op hun
Nederlandse bezittingen heeft juist een negatief effect op het netto externe vermo-
gen van ons land. Daarbij gaat het dan meer specifiek om het rendement in de
vorm van koerswinst dat niet wordt geregistreerd op de betalingsbalans. De kapi-
taalinkomsten (rente, dividenden) zitten immers al besloten in het saldo op de
lopende rekening.

Het sterk vereenvoudigde voorbeeld hierboven illustreert als eerste, dat het niet nodig
is voor een land om een overschot (tekort) op de lopende rekening van de betalings-
balans te hebben om toch een netto externe actief (passief)positie op te bouwen. Ten
tweede blijkt glashelder, dat uiteenlopende rendementen op buitenlandse bezittingen
en schulden kunnen bijdragen aan een divergerende waardeontwikkeling van de ex-
terne activa en passiva en derhalve een zelfstandige invloed uitoefenen op de veran-
dering van de netto externe vermogenspositie.
In voorbeeld . is het duidelijk waar het verschil in rendement vandaan komt.

Obligaties kennen in het algemeen een relatief rustig koersverloop vergeleken met





aandelen. De uiteenlopende rendementen in dit voorbeeld worden dus veroorzaakt
doordat Amerikanen beleggen in aandelen en dat hun passiva (vanuit Nederlands
perspectief bezien de activa) bestaan uit obligaties. Het uiteenlopende rendement in
activa en passiva wordt derhalve veroorzaakt door de verschillen in samenstelling van
respectievelijk de activa en passiva. Daarom spreekt men van het samenstellingseffect
(composition effect). De verschillende in dit hoofdstuk theoretisch onderscheiden ef-
fecten kunnen worden gedistilleerd uit de analyses van Gourinchas & Rey (-a;
-b) en Lane & Milesi-Feretti (; -a; -b; ).
Het is ook mogelijk dat geen sprake is van een samenstellingseffect, maar dat de

rendementen op activa of passiva toch uiteenlopen. Dit kan worden geïllustreerd aan
de hand van het volgende, nog steeds sterk vereenvoudigde voorbeeld.

Voorbeeld .: het prestatie-effect

Wij gaan nog steeds uit van het voorbeeld van twee landen, Nederland en de VS.
Aan het einde van de periode t =  hebben zij beide nog steeds evenwicht op de
lopende rekening van hun betalingsbalans. De VS hebben een netto actiefpositie
ter waarde van $  miljoen = €  miljoen. De wisselkoers van de euro is ook in
periode t =  nog steeds gelijk aan €  = $ . Aan het begin van de periode t = 

verkopen de Nederlandse beleggers hun obligatieportefeuille ter waarde van
$  miljard en kopen daarvoor in de plaats een Amerikaanse aandelenportefeuille
aan. In de loop van het jaar stijgt de Nederlandse aandelenbeurs, net als in de
periode t = , met  %, terwijl de Amerikaanse beurs een stijging met maar liefst
% laat aantekenen. Wij gaan er in het voorbeeld nog steeds vanuit dat zowel de
Nederlandse als de Amerikaanse beleggers met de waarde van hun aandelenporte-
feuille gelijk oplopen met de gemiddelde beurskoersen. Aan het einde van de pe-
riode t =  is het Amerikaanse buitenlandse actief in ons land opgelopen tot
$ , miljard. Tegelijkertijd is het Nederlandse buitenlandse actief in de VS, dat in
dit gestileerde voorbeeld gelijk is aan het Amerikaanse buitenlandse passief, geste-
gen tot € , miljard. De Amerikaanse netto externe actiefpositie is met
$  miljoen geslonken tot $  miljoen, terwijl de Nederlandse buitenlandse
netto externe passiefpositie met hetzelfde bedrag is afgenomen.

Voorbeeld . laat zien dat een verslechtering van de netto externe vermogenspositie
het gevolg kan zijn van een relatief goede economische prestatie. In dit voorbeeld
doet de Amerikaanse aandelenbeurs het duidelijk beter dan die in het buitenland
(Nederland). Daardoor behalen Nederlandse beleggers een hoger rendement op hun
Amerikaanse aandelenbezit dan omgekeerd. Hierdoor verslechtert de Amerikaanse
externe vermogenspositie, terwijl die van Nederland juist verbetert.
Zoals zal blijken uit de analyse van de ontwikkelingen van een aantal industrie-

landen in hoofdstuk  zijn er meerdere landen die dankzij het succes van hun aande-
lenbeurs werden “gestraft” met een verslechtering van hun netto externe vermogens-
positie.
In het voorbeeld is gemakshalve verondersteld dat het resultaat dat de beleggers in

een bepaald land halen gemiddeld gelijk is aan de verandering van de effectenbeurs.





In de praktijk hoeft dit niet het geval te zijn. Het kan zijn dat beleggers de beurs
structureel weten te verslaan of omgekeerd er telkens bij achterblijven. Bij het uiteen-
lopen van rendementen op buitenlandse activa en passiva binnen één categorie spre-
ken wij van het prestatie-effect (performance effect).
Tot dusver werd in de voorbeelden uitgegaan van een constante wisselkoers tussen

dollar en euro. Tevens werd de lopende rekening van beide landen in evenwicht ver-
ondersteld. In het volgende voorbeeld wordt de eerste veronderstelling losgelaten. Dit
heeft direct gevolgen voor de ontwikkeling van de netto externe vermogenspositie.
Immers, als Nederlanders bezittingen in het buitenland (de VS) hebben en de dollar
zou depreciëren (appreciatie euro), dan lijden zij een vermogensverlies op hun Ame-
rikaanse bezittingen. Omgekeerd, als de euro deprecieert (en de dollar dus appreci-
eert) dan maken zij een koerswinst op hun buitenlandse bezit. Hierbij gaan wij er
gemakshalve van uit dat de Amerikanen hun Nederlandse bezit in euro aanhouden,
terwijl het Nederlandse bezit in de VS in dollars luidt.

Voorbeeld .: het valuta-effect

Aan het begin van periode t =  hebben Amerikanen een aandelenbezit in Neder-
land ter waarde van € , miljard (gelijk aan $ , mrd). Omgekeerd hebben Ne-
derlandse beleggers een in dollars luidende aandelenportefeuille met een waarde
van $ , miljard (gelijk aan € , mrd). De netto externe actiefpositie van de VS
(gelijk aan de netto passiefpositie van Nederland) bedraagt $ , miljard
($  miljoen).
Stel nu dat de dollar met % in waarde stijgt, zodat aan het einde van periode

t =  geldt dat $  = € , ( €  = ,). Verder vinden in periode t =  geen trans-
acties plaats, terwijl de aandelenbeurzen niet van hun plaats komen.
De Nederlandse actiefpositie bedraagt aan het einde van de periode nog steeds

$ , miljard, maar dankzij de appreciatie van de dollar vertegenwoordigt dit nu
een waarde van € , miljard. De Nederlandse passiefpositie bedraagt nog steeds
€ , miljard, maar door de gestegen dollarkoers vertegenwoordigt dit nu nog
maar een tegenwaarde in dollars van $ , miljard. De Nederlandse netto externe
positie is dankzij de koerswinst op dollaractiva omgeslagen van een netto passief
ter grootte van $  miljoen (€  miljoen) naar een netto actiefpositie van
$  miljoen (€  miljoen).
Bezien vanuit de VS zijn de passiva constant gebleven op een bedrag van

$ , miljard, maar is de waarde van de buitenlandse activa (€ , miljard) ge-
meten in dollars met % in waarde gedaald tot een bedrag van $ , miljard. Het
land heeft derhalve nu een netto externe passiefpositie ter grootte van $  miljoen
(€  miljoen).

Uit voorbeeld . blijkt dat veranderingen in de wisselkoers tot sterke schommelingen
in de onderlinge vermogensposities kunnen leiden. In dit kader wordt gesproken van
het valuta-effect (exchange rate effect).





In voorbeeld . zijn wij er gemakshalve vanuit gegaan dat alle buitenlandse activa in
buitenlandse valuta luiden, terwijl alle passiva luiden in de eigen munteenheid. Dit is
echter een sterke vereenvoudiging, die in de praktijk vaak geen opgeld doet. Met
name waar het ontwikkelingslanden of emerging markets met een zware schuldenlast
betreft zullen de passiva vaak in harde valuta luiden. Dat betekent dat hun schulden
veelal luiden in dollars, euro of yen, waardoor hun schuldenlast als percentage van
het BBP stijgt als hun nationale munt ten opzichte van deze harde valuta aan waarde
verliest.
Of de internationale vermogenspositie van een land gemiddeld verbetert bij een

depreciatie van de munt hangt dus ook af van de valutaire samenstelling van de pas-
siva. Bij de empirische analyse in hoofdstuk  zal waar mogelijk het valuta-effect voor
de onderzochte landen in kaart worden gebracht.
Overigens is de valutaire samenstelling van externe activa en passiva van de meeste

landen niet of op zijn best gedeeltelijk bekend. Ook onderhouden landen in de prak-
tijk financiële relaties met tal van andere landen, waardoor zowel externe activa als
passiva een breed geschakeerde valutaire samenstelling zullen kennen. Daardoor zijn
voor veel landen omvang en richting van valuta-effecten op voorhand niet of nauwe-
lijks in te schatten.

De hiervoor beschreven effecten vormen gezamenlijk de verklaring voor het totaal
aan de niet op de betalingsbalans geregistreerde waardeveranderingen van het netto
externe vermogen. In theorie kunnen zij daarbij goed van elkaar worden onderschei-
den en kan worden gesteld dat het totaal aan netto waardeveranderingen gelijk is aan
de som van veranderingen uit hoofde van het samenstellingseffect, het prestatie-effect
en het valuta-effect. In de praktijk is het vaak gecompliceerd om de diverse effecten
daadwerkelijk uit elkaar te halen en te kwantificeren. Dit komt doordat de valutaire
samenstelling van activa en passiva (zowel standen als stromen) lang niet altijd
bekend is. Daardoor kan het valuta-effect vaak niet exact worden uitgerekend en
loopt het veelal dwars door alle effecten heen.
In sommige landen, zoals de VS, wordt het valuta-effect officieel gerapporteerd.

Wel gaat het daarbij meestal om relatief korte periodes. Een grove benadering kan
worden gevonden via gebruik van de effectieve wisselkoers. Deze benadering is ver-
derop in dit proefschrift gebruikt in hoofdstukken  en .

Een tussenstand

In de voorgaande paragraaf hebben wij de volgende oorzaken van een verandering
van de externe vermogenspositie van een land geïdentificeerd. Ten eerste zijn daar
de stromen zoals die op de betalingsbalans worden geregistreerd. De belangrijkste
betalingsbalansgrootheid betreft het saldo op de lopende rekening, zijnde het natio-
nale spaaroverschot. Dit saldo moet wel worden gecorrigeerd voor de zogeheten ver-
mogensoverdrachtenrekening.
Ook de boekingen op de financiële rekening van de betalingsbalans zijn van

belang, omdat zij meer specifieke informatie bevatten in welke vermogenscategorieën
de internationale activa en passiva zijn neergeslagen. Daarom kunnen veranderingen
in het externe vermogen het beste worden benaderd via de financiële rekening. De





indeling van het externe vermogen sluit immers aan bij die van de financiële rekening
van de betalingsbalans.
Omdat de betalingsbalans dankzij diverse salderingsposten en de post statistische

verschillen per definitie altijd in evenwicht is, kan het saldo op de financiële rekening
op de volgende wijze worden herleid:

.) SLR + SVR + NFR + NGD + EO =  <==>

.) SLR + SVR + EO = - NFR - NGD
waarin:
SLR = het saldo op de lopende rekening
SVR = het saldo op de vermogenoverdrachtenrekening
NFR = het saldo van de financiële rekening
NGD = de op de betalingsbalans geregistreerde verandering in de goud- en deviezen-

voorraad
EO = de statistische verschillen (errors and omissions)

De rechter helft van vergelijking . kan vervolgens worden gezien als de beste bena-
dering van de verandering in het externe vermogen (voor zover geregistreerd op de
betalingsbalans). Wel betekent dit, dat de statistische verschillen dan volledig worden
toegerekend aan het lopende verkeer. Hoe in de praktijk in het kader van deze ana-
lyse het beste kan worden omgegaan met de post statistische verschillen wordt in
hoofdstuk  besproken.

In vergelijking . wordt weergegeven dat de netto internationale vermogenspositie
niet alleen verandert als gevolg van op de betalingsbalans geregistreerde financiële
stromen, maar ook door niet geregistreerde waardeveranderingen. Merk op dat een
negatief saldo op de financiële rekening uitstroom van kapitaal, en dus netto opbouw
van buitenlandse activa betekent.

.) DNIIP = - NFR – NGD + NWV
waarin:
DNIIP = de verandering in de netto internationale vermogenspositie
NWV = netto niet op de betalingsbalans geregistreerde waardeveranderingen

Conform de methodiek van de reconciliatietabel uit IMF () kan de post NWV
worden uiteengerafeld in prijseffecten, valuta-effecten en overige effecten. Daardoor
ontstaat vergelijking ..

.) DNIIP = - NFR - NGD + NPE + NVE +NOE
Waarin:
NPE = netto prijseffecten (zoals verandering van koersen van effecten)
NVE = netto valutaeffecten
NOE = netto overige effecten (waaronder herwaarderingen van directe investeringen)





De eerder in dit hoofdstuk genoemde effecten komen in beeld als de netto verande-
ringen in vergelijking . uiteen worden getrokken in de waardeveranderingen van de
buitenlandse activa en die van de externe passiva.

De belangrijkste drijvende krachten

Op basis van de voorafgaande paragrafen kunnen per onderdeel van het externe ver-
mogen de belangrijkste determinanten worden bepaald. Een wiskundige formalise-
ring van de hier genoemde effecten is opgenomen in Appendix . Wellicht ten over-
vloede wordt er op deze plaats nogmaals op gewezen dat het in deze paragraaf gaat
om de waardeveranderingen die niet zichtbaar zijn op de financiële rekening van de
betalingsbalans.
Voor alle categorieën geldt, dat het beloop van de wisselkoers van de eigen valuta

een belangrijke determinant is. Een appreciatie ervan betekent dat op buitenlandse
bezittingen, voor zover die in zwakkere vreemde valuta luiden, een koersverlies
wordt geleden. Omgekeerd betekent een depreciatie van de eigen munt dat op de
buitenlandse bezittingen een waardestijging uit hoofde van het wisselkoerseffect kan
worden geregistreerd. Het wisselkoerseffect raakt zowel de activa als de passivazijde,
want ook de waarde van de externe passiva wordt beïnvloed door een schommeling
in de eigen munt. Dit geldt voor ieder land waarvan de externe passiva niet in de
eigen valuta luiden en dat zijn de meeste. Zeker emerging markets en ontwikkelings-
landen moeten doorgaans lenen in harde vreemde valuta’s om buitenlandse tekorten
te financieren. Hun buitenlandse passiva luiden derhalve voor het overgrote deel in
vreemde valuta. Voor industrielanden geldt daarentegen, dat een niet onaanzienlijk
deel van hun externe passiva in de nationale munt luidt. Dit geldt bijvoorbeeld ook
voor het deel van de Nederlandse staatsschuld dat zich in buitenlandse beleggings-
portefeuilles bevindt. In de praktijk kan worden vastgesteld dat de VS het enige land
ter wereld is dat zeer grote tekorten in het lopende verkeer boekt, maar dat deson-
danks vrijwel geen in vreemde valuta luidende passiva heeft. Dit verschaft dit land
een uitzonderingspositie, die nader wordt geanalyseerd in hoofdstuk .
Het wisselkoerseffect kan zoals eerder gesteld in beginsel exact worden berekend,

mits de regionale spreiding en de precieze valutaire samenstelling van zowel de bui-
tenlandse bezittingen als die van de stromen door het jaar heen precies bekend is. In
de praktijk is dit veelal niet exact het geval en moet dit effect worden benaderd door
gebruik te maken van de nominale effectieve wisselkoers of door een schatting te
maken van de regionale spreiding van de buitenlandse bezittingen. Alleen bij de di-
recte investeringen is voor sommige landen de exacte regionale spreiding van zowel
de standen als de stromen goed bekend. Voor sommige landen maken de statistische
bureaus het de onderzoeker makkelijk. Zowel voor de VS als voor Australië wordt de
omvang van het valuta-effect door het statistische bureau jaarlijks exact berekend en
gebruik makend van een reconciliatietabel gepubliceerd. Dit verschaft de onderzoeker
voor deze landen meteen een goed ijkpunt van de mogelijke alternatieve benaderin-
gen via de nominaal effectieve wisselkoers. De Nederlandsche bank heeft in mei 
aangekondigd ingaande december  eveneens deze cijfers in haar Statistische Bul-
letin te zullen publiceren [Aarsman & Lub ()].





Voor de categorie directe investeringen geldt, dat doorgaans het lokale economische
klimaat bepaalt hoe zij gedijen. In geval van een gunstige conjunctuur floreert
immers normaliter het bedrijfsleven en dat is in beginsel ook zo voor dat deel van
het bedrijfsleven dat in buitenlandse handen is. Voorts wordt de waarde van buiten-
landse bedrijven, voor zover zij geheel of gedeeltelijk aan de beurs zijn genoteerd,
mede bepaald door het beursklimaat.
Dit alles betekent dus ook, dat een gunstig economisch klimaat en dito beurskli-

maat ertoe kan leiden dat de waarde van de externe passiva van een land kan stijgen,
hetgeen kan leiden tot een verslechtering van de netto externe vermogenspositie. Dit
effect kan evenwel wegvallen als de externe positie niet in geld wordt gemeten, maar
wordt uitgedrukt als percentage van het BBP. Dan neemt namelijk niet alleen de
teller (de omvang van het buitenlands passief), maar ook de noemer (het BBP) toe.
Omgekeerd wordt de waarde van buitenlandse activa vanzelfsprekend grotendeels
bepaald door de economische omstandigheden in het gastland.
Voor ons onderzoek is het vervelend dat veel landen hun directe buitenlandse in-

vesteringen nog steeds waarderen tegen uiteenlopende grondslagen, zoals historische
kostprijs, boekwaarde of netto vermogenswaarde, en niet uitsluitend tegen markt-
waarde, al is dit in strijd met de IMF-richtlijnen. Dit betekent dat lang niet alle feite-
lijke waardemutaties direct en correct in de waardering terechtkomen.

Overigens wordt de waarde van directe investeringen niet per definitie door lokale
omstandigheden bepaald. Waar het gaat om investeringen in productiefaciliteiten
die niet voor de lokale markt produceren, kunnen andere factoren een rol spelen. Zo
investeerden Japanse bedrijven eind jaren ’ van de e eeuw in reactie op de inder-
tijd scherpe appreciatie van de Japanse yen massaal in andere Aziatische landen. Zij
deden dit niet zozeer om te produceren voor de lokale markt, alswel om de productie
naar Japan terug te exporteren. Overigens investeerde het Japanse bedrijfsleven in die
tijd ook grootschalig in de VS. In dat geval ging het in principe wèl om productie
voor de lokale markt. Ook de waarde van productiefaciliteiten in ontwikkelingslan-
den, zeker waar die gericht zijn op exploitatie van grondstoffen en ruwe olie, wordt
niet zozeer bepaald door de lokale economische omstandigheden, alswel door het
prijsverloop van de voortgebrachte productie. Omdat dergelijke grondstoffen op de
wereldmarkt veelal in Amerikaanse dollars worden verhandeld, speelt de bilaterale
wisselkoers tussen de valuta van het land van vestiging en die van het moederland
evenmin een relevante rol bij de waardering van het buitenlands actief.

De waarde van het grensoverschrijdend aandelenbezit wordt, net als die van een deel
van de directe buitenlandse investeringen, verregaand bepaald door de relatieve
beursprestaties. Doen de buitenlandse aandelenbeurzen het beter dan de nationale
beurs, dan is dit in principe gunstig voor de waardeontwikkeling van het buiten-
landse aandelenbezit. Doet de eigen aandelenbeurs het beter dan de buitenlandse
beurzen, dan is het omgekeerde het geval. Bovenop de ontwikkeling van de beurs-
index komen natuurlijk nog de prestaties van de belegger, waarbij het kan voorko-
men dat beleggers een structureel van het gemiddelde afwijkend resultaat boeken. Zo
zal bij de analyse van de Nederlandse externe vermogenspositie in hoofdstuk  blij-
ken dat buitenlandse beleggers in ons land in tal van jaren een structureel beter resul-





taat wisten te behalen dan het beursgemiddelde. De verklaring hiervoor zou kunnen
zijn dat het beter dan gemiddelde beleggers betrof [Kusters (), ()]. Een
andere mogelijke verklaring is dat buitenlandse beleggers een voorkeur hebben voor
bekende namen, waardoor zij hun Nederlandse aandelenbezit hadden geconcen-
treerd op grote, internationaal actieve bedrijven. Daarbij ging het om aandelen die in
die periode inderdaad beter dan gemiddeld hadden gepresteerd.
Zeker in kleine landen met één of enkele internationaal zeer succesvolle bedrijven

kan het overigens voorkomen dat het succes van dit bedrijf leidt tot een scherpe toe-
name van de buitenlandse passiefpositie. Als buitenlandse beleggers het potentieel
van het bedrijf in kwestie vroegtijdig hebben onderkend kan dit spectaculaire
vormen aannemen. Dit fenomeen zullen wij meer in detail tegenkomen bij de bespre-
king van Finland, thuisbasis van Nokia.

De relatieve prestatie van de obligatieportefeuille (“schuldpapier”) zal verregaand
worden bepaald door de relatieve rentebewegingen, waarbij een rentedaling leidt tot
koerswinst en een rentestijging tot een waardeverlies van obligaties. Dit effect is ster-
ker naarmate de gemiddelde looptijd in de markt langer is. Ook veranderingen in de
kredietwaardigheid van een debiteur kunnen een tamelijk forse doorwerking kennen,
zeker als deze tot uiting komt in een officiële verandering van hun zogeheten ‘credit
rating’. Een verslechtering van de credit rating van een bedrijf leidt meestal tot een
acute koersdaling van de reeds uitstaande obligaties. In vergelijking met de categorie-
ën aandelen en directe investeringen zullen de waardemutaties bij de categorie
schuldpapier naar verwachting evenwel relatief beperkt zijn. Dit geldt a fortiori voor
de categorie overig, die voor het overgrote deel bestaat uit interbancaire vorderingen,
handelskrediet en derivaten. De eerste twee genoemde subposten worden veelal tegen
boekwaarde genoteerd, terwijl de post derivaten qua omvang van ondergeschikt
belang is.

De minder gestileerde werkelijkheid

Tot dusver zijn de diverse determinanten van de externe vermogenspositie steeds
geïsoleerd beschouwd. Een dergelijke gestileerde opbouw van het betoog is verant-
woord om de diverse effecten goed in kaart te kunnen brengen en uit te leggen.
Helaas is de praktijk in het algemeen aanmerkelijk complexer en werken sommige

effecten dwars door alle categorieën heen, waarbij zij elkaar soms al of niet ten dele
opheffen. Soms treden deze effecten min of meer gelijktijdig op, maar soms worden
zij pas na verloop van tijd zichtbaar. Op deze plaats zal wederom worden getracht om
de bedoelde effecten aan de hand van enkele, nog steeds gestileerde, maar toch wat
meer complexe voorbeelden uit de praktijk te illustreren.





Voorbeeld . de mislukte overname

Laten wij uitgaan van een Nederlandse beursgenoteerde multinational met een
beurskapitalisatie van €  miljard. Daarbij hebben buitenlandse aandeelhouders
in totaal % van de uitstaande aandelen van deze onderneming in handen.
Stel dat deze Nederlandse onderneming een grote overname doet in de VS ter

waarde van enkele miljarden euro. Na verloop van tijd blijkt dat de overname in
kwestie geen succes is en het bedrijf lijdt een stevig verlies op zijn buitenlands
bezit. Laten wij aannemen dat dit verlies €  miljard bedraagt. Het Nederlandse
bedrijf moet zijn verlies nemen en schrijft de waarde van het buitenlands actief
met €  miljard af. Daardoor lijdt het over het jaar van afschrijving een gevoelig
verlies van zeg € , miljard.
Voor de netto externe vermogenspositie betekent dit ceteris paribus in eerste

aanzet een verlies met €  miljard. Dit verlies wordt geregistreerd in de categorie
directe investeringen.

Als gevolg van het verlies daalt de koers van de bedoelde onderneming op de effec-
tenbeurs met %. Dit betekent dat de marktwaarde van het bedrijf met
€  miljard in waarde daalt. Van dit vermogensverlies van €  miljard wordt %,
te weten een bedrag ter grootte van € , miljard, gedragen door buitenlandse
beleggers. Vanuit het standpunt bezien van de externe vermogenspositie betekent
dit een afname van de externe passiva met € , miljard, hetgeen een verbetering
van de netto externe vermogenspositie betekent (in de categorie aandelenbeleggin-
gen). Al met al verslechtert de externe vermogenspositie van Nederland in dit
voorbeeld met “slechts” € , miljard.

Voorbeeld . doet op het eerste gezicht wellicht wat gezocht aan, maar er zijn meer-
dere voorbeelden in de praktijk die hier sterk op lijken. Voorbeelden kunnen worden
gevonden bij de Nederlandse multinationals Ahold, Numico en KPN. Dit zal nader
worden gekwantificeerd bij de behandeling van de Nederlandse casus in hoofdstuk .

Een ander voorbeeld van een reeks van dynamische effecten kan worden gevonden
als de wisselkoers in de beschouwing wordt betrokken.

Voorbeeld . zwakke valuta

In dit voorbeeld, dat nog steeds redeneert vanuit een wereld die bestaat uit twee
landen (Nederland en de VS), boeken de VS een tekort in hun buitenlandse
handel. Dit leidt tot een verzwakking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van
de euro. Bezien vanuit Nederland en uitgedrukt in euro betekent dit dat de Neder-
landse bezittingen in de VS met het depreciatiepercentage in waarde dalen. De
Amerikanen boeken uit hoofde van het valuta-effect een even grote waardestijging
op hun buitenlandse bezittingen.





De zwakkere dollar leidt tot een verbetering van de Amerikaanse concurrentie-
positie, waardoor de Amerikaanse uitvoer aantrekt. Dit leidt tot een verhoogde
economische activiteit en een verbetering van het Amerikaanse beursklimaat.
Doordat de Amerikaanse beurs in dit voorbeeld beter presteert dan de Neder-
landse, boeken Nederlandse beleggers koerswinst op hun Amerikaanse aandelen-
bezit. Voorzover Amerikaanse bedrijven in Nederlands bezit profiteren van de
aantrekkende conjunctuur, profiteren ook Nederlandse investeerders in de VS.
Als de krachtiger conjunctuur leidt tot een oplopende lange rente, zullen beleggers
(dus ook Nederlandse) daarentegen een koersverlies op hun Amerikaanse obliga-
tiebezit boeken.
Deze vermogenseffecten, koerswinst op aandelen, waardestijging en wellicht

hogere winsten bij de directe investeringen en vermogensverlies bij de obligatie-
portefeuille zullen na verloop van tijd het in eerste instantie geleden verlies als
gevolg van het valuta-effect weer al of niet gedeeltelijk compenseren.

In het in de voorbeelden gehanteerde tweelanden model zijn ook de meer complexe
verbanden nog steeds overzichtelijk, omdat de vermogenswinst in het ene land per
definitie zijn spiegelbeeld kent in een vermogensverlies in een ander land en vice
versa. De wederzijdse vorderingen houden elkaar in deze voorbeelden immers in
evenwicht: het netto passief van het ene land is per definitie gelijk aan het netto
actief van de ander. Dit geldt voor de standen en ook voor de veranderingen daarin.
In werkelijkheid is de onderlinge vervlechting van de landen nog weer oneindig

veel complexer dan in deze voorbeelden. Zo sluit het feit dat de VS een zeer omvang-
rijke netto passiefpositie hebben niet uit, dat het land gelijktijdig in de categorieën
directe investeringen en aandelen toch een netto actiefpositie heeft. Ook hebben de
VS zonder twijfel ten opzichte van sommige landen een netto crediteurstatus, terwijl
zij tegenover andere landen een netto schuldpositie hebben. Daardoor zullen de di-
verse transmisssiekanalen die hierboven gestileerd zijn weergegeven in werkelijkheid
op een zeer ondoorzichtige wijze aangrijpen. Empirisch onderzoek zal van land tot
land moeten aantonen welke determinanten van de veranderingen van het externe
vermogen dominant zijn (hoofdstuk ).

Tot besluit

In dit hoofdstuk zijn de drijvende krachten achter de externe vermogenspositie van
landen gestileerd en op hoofdlijnen beschreven. Het blijkt dat de externe vermogens-
positie van een land, los van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans,
door een veelheid van factoren wordt beïnvloed. Daarbij valt te denken aan de
omvang en samenstelling van de externe activa en passiva, de behaalde resultaten op
de diverse categorieën en het verloop van de wisselkoers.
Het blijft natuurlijk de vraag welke rol deze theoretisch te onderscheiden factoren

in de praktijk spelen. Daartoe zal in het volgende hoofdstuk worden getracht al deze
krachten voor een groep van landen nader in kaart te brengen en zo mogelijk te
kwantificeren. In hoofdstukken  en  volgen daarop case studies naar de ontwikke-
ling van de externe vermogenspositie van respectievelijk de VS en Nederland.






