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Hoofdstuk 

De externe positie van enkele industrielanden nader
bekeken

Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn de drijvende krachten achter de externe vermogensposi-
tie meer gedetailleerd in kaart gebracht. Bij die analyse bleek dat de ontwikkeling van
de netto externe vermogenspositie van een land moet worden verklaard uit een veel-
heid van factoren.Ten eerste is daar het saldo op de lopende rekening van de beta-
lingsbalans. Van oudsher wordt deze grootheid gezien als een belangrijke verklaring,
al zal uit de analyse in dit hoofdstuk blijken dat het belang van deze factor in de laat-
ste decennia voor veel landen scherp is afgenomen. Ten tweede zijn daar de niet op
de betalingsbalans geregistreerde rendementen die op de buitenlandse activa en pas-
siva worden behaald, zoals koerswinsten, afschrijvingen en wisselkoerseffecten. Deze
effecten worden van groter belang naarmate de bruto externe activa en passiva groter
zijn in verhouding tot het BBP. Dan kunnen op zichzelf niet al te grote verschillen in
rendement op externe activa en passiva al snel tot grote veranderingen in de externe
vermogenspositie leiden.
Als vervolgens wordt gekeken naar de mogelijke verklaringen van verschillen in

rendement op externe activa en passiva dan kunnen, zoals uiteengezet in hoofdstuk
, theoretisch twee effecten worden onderscheiden, te weten het samenstellingseffect
en het prestatie-effect. Het samenstellingseffect treedt op bij landen waarvan de
samenstelling van internationale activa en passiva onderling sterk verschilt. Dit bete-
kent, dat zelfs als binnen een bepaalde categorie het rendement op activa en passiva
identiek is, het totale rendement op externe activa en passiva als gevolg van verschil-
len in samenstelling ervan toch uiteen gaat lopen. Het samenstellingseffect speelt ook
bij verschillen in de valutaire samenstelling van externe activa en passiva.
Het prestatie-effect treedt op als binnen één categorie, bijvoorbeeld aandelenbeleg-

gingen, het rendement op activa en passiva uiteenloopt. Dit effect kan optreden als de
beursontwikkeling tussen landen verschilt, maar kan ook het gevolg zijn van verschil-
len in vakbekwaamheid van vermogensbeheerders. Het valuta-effect loopt dwars
door alle elementen van de externe activa en passiva heen.

In dit hoofdstuk worden de inzichten uit hoofdstuk  getest aan de empirie. Voor een
aantal industrielanden zal voor het tijdvak  –  worden bekeken hoe de ont-
wikkeling van hun externe vermogenspositie kan worden verklaard. Hiertoe zal eerst
de groep als geheel worden bekeken, onder meer om op voorhand al in te schatten
welke effecten dominant zullen zijn. Vervolgens zal land voor land de ontwikkeling
van de externe positie nader worden bekeken. Dit gebeurt op hoofdlijnen, waarbij de
meest in het oog springende verklaringen zullen worden besproken.
De beschouwde landen zijn de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, het VK, Italië,

Spanje, Canada, Nederland, Zwitserland en Finland. De keuze voor deze groep





landen is niet willekeurig. De groep omvat ten eerste de van oudsher belangrijkste
industrielanden. Verder is de groep aangevuld met drie kleinere landen, met name
omdat, zoals zal blijken, deze landen interessante cases vormen. Overigens speelt ook
de beschikbaarheid van data een belangrijke rol. Hoewel de groep waarvoor het IMF
data publiceert inzake hun internationale vermogenspositie gestaag groeit, zijn
slechts voor de traditionele industrielanden langere tijdreeksen voorhanden. Om
deze reden blijven landen als China, India en Rusland in deze analyse buiten be-
schouwing, ondanks hun snel in belang toenemende rol op het wereldtoneel. Ook de
EMU, de tweede economie en grootste exporteur ter wereld, wordt in dit hoofdstuk
niet meegenomen, omdat de geconsolideerde data voor dit gebied niet verder terug-
gaan dan . Wel wordt in hoofdstuk , waarin de externe vermogenspositie van de
VS en de positie van de dollar wordt besproken, ingegaan op de rol van China bij de
huidige mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden. De externe positie van de eu-
rozone wordt behandeld in hoofdstuk , als de waardeveranderingen van het externe
vermogen in de betalingsbalansopstelling worden geïntegreerd. Twee landen, te
weten de Verenigde Staten en Nederland, krijgen een eigen hoofdstuk waarin de ont-
wikkelingen met een grotere mate van detail worden besproken. De reden hiervoor is
dat zich rond de externe positie van de Verenigde Staten reeds een uitgebreide dis-
cussie in de literatuur heeft ontwikkeld. De externe positie van dit land is uiteraard
van groot belang voor de positie van de rol van de Amerikaanse dollar in het mondi-
ale monetaire stelsel. Daarom wordt ook ingegaan op de vraag wat de gevolgen
kunnen zijn van de ontwikkeling van de Amerikaanse externe positie voor het mon-
diale monetaire stelsel.
Ook Nederland verdient een eigen meer gedetailleerde behandeling. De reden is

dat ons land, met zo ongeveer het hoogste structurele nationale spaaroverschot ter
wereld, nog altijd geen noemenswaardige externe netto actiefpositie heeft opge-
bouwd. Dit maakt ons land tamelijk uniek in de wereld.
Alvorens op de diverse landen in te gaan, worden in de komende paragrafen eerst

nog twee meer technische zaken besproken. Ten eerste gaat het om de vraag wat de
effecten zijn van het feit dat de vergelijkende analyse in dit hoofdstuk in Amerikaanse
dollars plaatsvindt. Ten tweede wordt toegelicht waarom de post ‘financiële deriva-
ten’ in deze analyse niet wordt behandeld.

Analyse in dollars

Bij de analyse van de ontwikkeling van de externe positie van een land wordt idealiter
uitgegaan van de eigen valuta. Dat maakt het immers mogelijk om de gevolgen van
wisselkoersschommelingen voor de waarde van externe activa zo goed mogelijk te
identificeren. Bij de analyses van de VS en Nederland in respectievelijk hoofdstuk 

en  wordt daarom ook gewerkt met respectievelijk de Amerikaanse dollar en de
euro. Bij een internationale vergelijking is het echter zaak dat de cijfers onder één
noemer worden gebracht. In dit hoofdstuk is daarbij gekozen voor de Amerikaanse
dollar. Niet alleen omdat de dollar de belangrijkste valuta is, maar vooral omdat de
belangrijkste data bron voor de hier gepresenteerde analyse, de International Finan-
cial Statistics van het IMF, in dollars luidt.





Het gevolg van deze keuze is dat een verandering in de dollarkoers ten opzichte
van andere valuta’s per definitie gevolgen heeft voor de waarde van de internationale
activa én passiva van het land. Zelfs als alle externe activa en passiva van een land in
andere valuta’s luiden dan de dollar, dan nog werken in een vergelijkende analyse
fluctuaties van de dollarkoers door. Tevens betekent dit dat het valuta-effect zicht-
baar wordt in de cijfers op plaatsen waar men het niet op de eerste plaats zou ver-
wachten. Doordat activa én passiva beide worden omgerekend naar dollars, werken
fluctuaties in de koers van de Amerikaanse dollar aan beide zijden van de internatio-
nale vermogenspositie door. Ook werken door niet-Amerikaanse beleggers en inves-
teerders behaalde wisselkoersverliezen op in Amerikaanse dollars (of daaraan gekop-
pelde munten) luidende activa niet door aan de actiefzijde, maar aan de passiefzijde
van de externe balans.
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel dat de EMU vorderingen op de VS

heeft ter waarde van $ . miljard. De VS hebben in dit voorbeeld Europese bezit-
tingen van € . miljard. Uitgaande van een euro/dollarkoers van , ( euro is ,
dollar) is de bilaterale netto vermogenspositie van beide blokken in dit voorbeeld
precies nul.
Stel nu dat de euro doorstijgt naar ,, maar dat verder geen sprake is van veran-

deringen in de waarde van activa en passiva. In dat geval daalt, gemeten in euro’s, de
waarde van de Europese bezittingen in de VS naar €  miljard ($ . gedeeld
door ,) en de Europese externe vermogenspositie verslechtert met €  miljard
als gevolg van een daling van de waarde van de activa. Gemeten in dollars blijft het
Europese bezit echter $ . miljard waard. De waarde van de Amerikaanse bezittin-
gen in de EMU stijgt echter tot $ . miljard. Hierdoor verslechtert de Europese
netto externe vermogenspositie tot minus $  miljard, als gevolg van de in dollars
gestegen waarde van de externe passiva.
In feite worden in de nu volgende analyses de gevolgen van dollarschommelingen

van alle landen onder beschouwing gemeten aan de hand van wat vanuit de VS
bezien de waardeveranderingen van activa en passiva zijn.
Waar noodzakelijk zal hier her en der in de tekst nog eens expliciet op worden

gewezen.

De post financiële derivaten

Voor een aantal landen is in de loop van de beschouwde periode de post ‘financiële
derivaten’ ingevoerd op de betalingsbalans en in de internationale vermogensstatis-
tiek. Deze post blijft in de analyse per land buiten beschouwing. De reden daarvoor is
drieërlei. Ten eerste zijn de data, zeker voor een langere periode, nog lang niet voor
alle landen beschikbaar. Ten tweede valt uit de statistieken niet op te maken hoe deze
post in detail is opgebouwd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om te zien om wat voor
derivaten het gaat. Het zou om valutaopties, rentederivaten of aandelenopties kunnen
gaan. Door de ontbrekende informatie valt ook niet goed op te maken hoe waarde-
veranderingen zouden moeten worden geduid. Ten derde heffen in- en uitstroom bij
deze post elkaar verregaand op. Sommige landen geven deze stroom ook alleen maar
gesaldeerd weer.
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Vanwege deze factoren wordt de post financiële derivaten niet verder besproken. In
de verdere hoofdstukken in dit boek worden zij, waar relevant, meegenomen onder
de post ‘overig’.

Een aantal landen nader beschouwd

In tabel . staat de ontwikkeling externe positie van een aantal landen weergegeven.
Ten eerste kan in de tabel worden afgelezen hoe de netto externe vermogenspositie
(netto IIP) tussen  en  is veranderd (regel ). Vervolgens kan worden gezien
hoe deze verandering zich verhoudt tot het cumulatieve saldo op de lopende rekening
in deze jaren (regel ). Ook geeft de tabel het cumulatieve saldo op de vermogens-
overdrachtenrekening weer (regel ). Deze post moet in het kader van deze analyse
worden behandeld als een correctie op de lopende rekening. Een overschot op deze
post draagt immers, net als een overschot in het lopende verkeer, bij aan de vorming
van het externe vermogen. Een tekort op deze post gaat ten laste van de externe ver-
mogenspositie.
In regel  staan vervolgens de netto vermogensmutaties weergegeven: de verande-

ringen in de netto externe vermogenspositie voor zover deze niet kunnen worden
verklaard uit de saldi in het lopende verkeer en die op de vermogensoverdrachten-
rekening. Alle bedragen in de tabel luiden in Amerikaanse dollars. Alle data inzake de
betalingsbalans en de internationale vermogenspositie in dit hoofdstuk zijn ontleend
aan de International Financial Statistics (IFS) van het Internationale Monetaire
Fonds (IMF), stand per agustus , tenzij anders vermeld. De beursdata zijn ont-
land aan Morgan Stanley, via Ecowin.
De landen in de tabel kunnen worden onderverdeeld in landen met een structureel

overschot in het lopende verkeer (in  of meer jaren van de onderzochte periode),
zoals Japan, Nederland en Zwitserland, landen met een structureel tekort, zoals de
VS, het VK en Spanje, en landen die noch een structureel overschot, noch een struc-
tureel tekort in het lopende verkeer hebben. Bij deze laatste groep vinden wij ook een
land als Duitsland, dat in de jaren ’ van de vorige eeuw in de nasleep van de Duitse
eenwording aanzienlijke tekorten op handelsbalans en lopende rekening realiseerde.
Als spiegelbeeld hiervan waren de betalingsbalansen van Frankrijk en Italië in deze
jaren juist relatief sterk. Naarmate de Duitse concurrentiepositie zich sinds de eeuw-
wisseling herstelde kwam ook het ‘normale’ patroon van Duitse overschotten en
Franse en Italiaanse tekorten weer naar voren.
Canada en vooral Finland zijn landen waarvan de lopende rekening in de loop der

tijd steeds sterker is geworden. Bij Finland trad dit verschijnsel vanaf het begin van de
jaren ’ al op, de kracht van de Canadese exportpositie is een meer recent fenomeen.

Op grond van de tabel kunnen de volgende constateringen worden gedaan. Ten
eerste kan worden geconstateerd dat alle landen met een structureel overschot in het
lopende verkeer aanzienlijke vermogensverliezen hebben geboekt. Het gaat hier zoals
gezegd om Japan, Zwitserland en Nederland. Van deze landen heeft Japan in absolute
termen het grootste verlies geleden. Het Nederlandse vermogensverlies is met ruim
% van het cumulatieve overschot in het lopende verkeer in relatieve zin het
grootste. Het Zwitserse vermogensverlies is in zoverre opmerkelijk, dat uit een eerder





onderzoek naar voren kwam dat de Zwitsers juist per saldo een vermogenswinst op
hun externe positie wisten te realiseren [Boonstra (-a)]. In de nadere bespreking
van Zwitserland zal dit nader worden onderzocht.
Van de structurele tekortlanden kan voor zowel de Verenigde Staten als het Ver-

enigd Koninkrijk worden geconstateerd dat zij aanmerkelijke netto vermogenswin-
sten op hun internationale netto vermogenspositie wisten te realiseren. In beide ge-
vallen gaat het om landen die al relatief vroeg forse bruto externe activa en passiva
hadden en zowel met activa als passiva breed en diep verankerd waren in de wereld-
economie. Overigens zijn bij het VK externe activa en passiva als percentage van het
BBP ook erg groot, zeker voor een groot land.
Spanje, het andere structurele tekortland in deze tabel, had in  nog een uiterst

bescheiden internationale vermogenspositie, die voor het leeuwendeel bestond uit de
post ‘overig’ (vooral interbancaire posities en handelskrediet). Ook kende Spanje, in
tegenstelling tot het VK en de Verenigde Staten, al in  een netto schuldpositie.
Van de groep overige landen wist alleen Duitsland per saldo een vermogenswinst

op de externe positie te realiseren. De anderen landen leden hier een vermogensver-
lies, waarbij dit in geval van zowel Frankrijk als Italië overigens in dezelfde orde van
grootte van de cumulatieve statistische verschillen van de betalingsbalans lag (regel 
tabel).

Hoe de post ‘statistische verschillen’ moet worden geïnterpreteerd

Ieder land heeft een post ‘statistische verschillen’ op de betalingsbalans (Errors and
Omissions, E&O). De oorzaak van deze post is gelegen in het verkeerd boeken van
lopende transacties en stromen uit hoofde van het financiële verkeer, plus omissies in
de registratie van transacties plus ‘vergissingen’ en weglatingen. De achterliggende
oorzaak van deze post, die het feitelijke evenwicht van de betalingsbalans bewerkstel-
ligt, is naar zijn aard niet bekend. Daarbij kan het ook nog zo zijn dat achter deze
post grote bruto stromen verscholen gaan. Het betreft immers een netto post.
De interpretatie van de post statistische verschillen in deze analyse is moeilijk. Een

negatief teken bij deze post betekent dat per saldo niet-geregistreerd geld het land uit
is gegaan. Als de niet-geregistreerde geldstroom betrekking heeft op het lopende ver-
keer, dan zouden de statistische verschillen bij het lopende rekening saldo moeten
worden opgeteld. Als dit bijvoorbeeld voor Nederland zou worden gedaan, dan zou
het cumulatieve overschot over de jaren  – met $ miljard moeten worden
verlaagd tot $  miljard. De netto vermogensmutatie (in het geval van ons land een
vermogensverlies) loopt dan terug tot een aanmerkelijk lagere, zij het nog altijd aan-
zienlijke som van $  miljard. Voor statistische verschillen met een per saldo posi-
tief teken geldt uiteraard het spiegelbeeld van voorgaande redenering.
In tabel . is bij wijze van gedachtenexperiment voor alle landen onder beschou-

wing de totale post statistische verschillen toegerekend aan het lopende verkeer.
Daarna is uitgerekend welke gevolgen dit heeft voor de omvang van de langs deze
weg berekende vermogensmutaties. Overigens worden, door het volledig toerekenen
van de statistische verschillen aan het lopende verkeer, de vermogensmutaties onder-
schat. In feite vormen de in tabel .. weergegeven cijfers dan ook de onderkant van
de geschatte vermogenseffecten.
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De gevolgen zijn aanzienlijk. Voor de Verenigde Staten neemt de behaalde vermo-
genswinst af met %. Die van het VK daalt zelfs met ruim %. Voor Frankrijk en
Zwitserland vallen de vermogensverliezen na deze correctie juist duidelijk groter uit.
De vermogenswinst voor Duitsland slaat daarentegen om in een verlies, terwijl het
tekort van Italië juist omslaat in een vermogenswinst. Bij de andere landen daalt de
vermogensmutatie met tussen de tien en de dertig procent.
Zouden de statistische verschillen daarentegen betrekking hebben op het financiële

verkeer, dan veranderen zowel het cumulatieve saldo in het lopende verkeer als de
netto vermogensmutatie niet. Wel zal dan, als wij de vermogensmutatie proberen te
verklaren uit hoofde van de componenten van de financiële rekening, de post ‘overig’
voor de statistische verschillen moeten worden gecorrigeerd.
Op voorhand kan niet worden bepaald of de statistische verschillen moeten

worden toegerekend aan het lopende verkeer, het financiële verkeer, of dat zij over
beide categorieën moeten worden verdeeld. Daarom wordt op deze plaats geen van
deze correcties uitgevoerd. Voor de meeste landen is deze post niet groot genoeg om
de analyse wezenlijk te verstoren. Wel wordt de post statistische verschillen als pro
memorie (p.m.) post opgevoerd om de berekende vermogenseffecten steeds in ver-
houding tot deze post te kunnen beschouwen.

Omvang van de bruto standen

De netto internationale vermogenspositie van een land vertelt op zich zelf weinig
over de op voorhand te verwachten omvang van de vermogenseffecten. De netto
positie bestaat immers uit het verschil tussen de bruto externe activa en de bruto
externe passiva van een land. De netto vermogenswinst van een land op zijn buiten-
landse vermogenspositie effect is dan ook per definitie gelijk aan de vermogenswinst
op de bruto externe activa, verminderd met de vermogenswinsten die buitenlandse
beleggers en investeerders weten te halen op hun bezittingen in het land in kwestie
(de bruto externe passiva). Een netto vermogenseffect ontstaat als omvang van en/of
rendement op de externe activa en passiva uiteenlopen. Hoe groter de bruto standen,
des te groter is het effect. Als een land bruto externe activa en passiva heeft in de orde
van grootte van zo’n % BBP, zoals Nederland, dan heeft een rendementsverschil
tussen activa en passiva van % al een effect op de externe vermogenspositie van %
BBP. Dan is het saldo op de lopende rekening al snel niet meer de dominante factor.
Op basis van het voorgaande mag worden verwacht dat de vermogenseffecten het

grootst zullen zijn voor landen die het meest zijn vervlochten in de wereldeconomie
via externe activa en passiva. Kortweg gesteld: hoe groter de bruto standen van de
internationale activa en passiva, des te kleiner zal naar verwachting het belang van
het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans zijn.

In grafieken ..a en ..b. staan nogmaals voor de landen onder beschouwing de
externe activa en passiva als percentage van het BBP weergegeven voor de jaren ,
 en  (eerder weergegeven in grafieken ..a en b). Uit deze grafieken komt het
beeld naar voren van een zeer snelle stijging van de externe bruto activa en passiva.
Voor alle landen geldt derhalve dat hun vervlechting met de rest van de wereldeco-
nomie via wederzijdse investeringen, effectenbeleggingen en interbancaire posities





aanzienlijk is gestegen. Deze toename is vooral sedert  opgetreden. Dit is overi-
gens niet zo verwonderlijk, aangezien de liberalisatie van het grensoverschrijdende
kapitaalverkeer zo rond die tijd voor de meeste hier beschouwde landen was voltooid,
waardoor het internationaal kapitaalverkeer vrijelijk over de grenzen kon bewegen.

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

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





In het algemeen geldt dat de grote landen nog altijd relatief gesloten zijn, waarmee in
het kader van deze analyse wordt gedoeld op het relatief lage niveau van de externe
activa en passiva als percentage van het BBP. Van de grotere landen behoort alleen
het Verenigd Koninkrijk tot de meer open economieën.
Opvallend is dat van de andere grote landen Duitsland en met name Frankrijk een

opmars hebben doorlopen van relatief gesloten tot, in het geval van Frankrijk, één
van de meer open economieën ter wereld. De Zuid-Europese landen, Italië en
Spanje, behoren nog steeds tot de landen met de verhoudingsgewijs kleinste bruto
internationale activa en passiva.
Van de kleinere landen zijn met name de landen die van oudsher tot de rijkere

landen behoren, Nederland en Zwitserland, traditioneel erg open. Deze internatio-
nale oriëntatie is overigens tegen het licht van de relatief kleine thuismarkt niet zo
verwonderlijk. Beide landen huisvesten relatief veel grote, internationaal georiën-
teerde bedrijven en meerdere grote banken. Verder liepen zij verhoudingsgewijs
voorop bij het liberaliseren van hun grensoverschrijdende kapitaalverkeer.
Finland is een buitenbeentje. In  en zelfs in  nog behoorde dit land tot de

meest gesloten economieën ter wereld, waarbij het land ook nog eens een sterke eco-
nomische oriëntatie kende op de voormalige Sovjet Unie [Lewis ()]. In 

scoorde het land qua openheid zowel bij de activa als bij de passiva min of meer
gemiddeld.

Samenstelling van externe activa en passiva

Een tweede factor van belang betreft zoals gesteld de samenstelling van de externe
activa en passiva. Onder de aanname dat op langere termijn binnen de diverse cate-
gorieën de rendementen op externe activa en passiva min of meer aan elkaar gelijk
zullen zijn, mag worden verwacht dat een uiteenlopende samenstelling van de exter-
ne activa en passiva tot verschillen in rendement op activa en passiva zal leiden (sa-
menstellingseffect). Naar verwachting zullen de risico/rendementsverhoudingen
tussen de diverse categorieën immers wel structureel uiteen kunnen lopen. Verder
zal het rendement bij sommige categorieën, zoals de categorieën ‘overig’ en ‘schuld-
papier’ grotendeels zichtbaar zijn op de betalingsbalans (inkomstenrekening, onder-
deel van de lopende rekening) in de vorm van rente, terwijl voor beleggingen in aan-
delen en directe investeringen een groot deel van het rendement zoals uiteen gezet in
hoofdstuk  zal neerslaan in vermogenswinsten. Deze worden naar hun aard niet op
de betalingsbalans geregistreerd.
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De samenstelling van activa en passiva is dus een factor van belang. In tabellen . en
.. staat de samenstelling van respectievelijk de externe passiva en activa voor de
landen onder beschouwing weergegeven voor de jaren ,  en . In 

was de post ‘overig’ in alle landen nog dominant, zowel bij de activa als passiva. In
 was deze post, althans gemiddeld, in omvang nog steeds de belangrijkste, maar
was het aandeel ervan in het totaal van de grensoverschrijdende activa en passiva
scherp gedaald. Bij de externe activa is verder de scherpe afname van het belang van
de officiële reserves opvallend. Dit weerspiegelt de in de loop der tijd opgetreden ver-
schuiving in de gehanteerde wisselkoersregimes van de diverse landen en binnen de
EU uiteraard de vorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) met de in
beginsel vrij zwevende euro. Japan, dat nog steeds een min of meer actief wisselkoers-
beleid voert, is van de landen onder beschouwing de enige uitzondering op deze
regel.
Tegenover deze relatieve afnames staat een forse groei bij de directe buitenlandse

investeringen en van het internationale effectenverkeer. Daarbij ligt het zwaartepunt
voor de meeste landen nog bij de buitenlandse beleggingen in schuldpapier, al is ook
het aandeel van de grensoverschrijdende beleggingen in aandelen fors gestegen. In
het algemeen kan worden gesteld dat het belang van de relatief hoog renderende,
maar daarmee ook relatief risicovolle categorieën (aandelenbeleggingen en directe
investeringen) in de loop der tijd aanzienlijk is toegenomen.
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de beschouwde landen één voor één kort

nader worden bekeken.

De Verenigde Staten

De externe positie van dit land wordt in hoofdstuk  (de casus van de zwarte materie)
uitvoerig besproken. Op deze plaats volstaan daarom enkele beknopte observaties.
Hoewel de openheid van de VS in termen van externe activa en passiva de afgelo-

pen decennia scherp is gestegen, is het land nog altijd relatief gesloten. Dit neemt niet
weg dat de absolute omvang van de externe activa en passiva van dit land groter is
dan die van welk ander land ter wereld dan ook. Ook in termen van buitenlandse
handel is de VS nogal altijd relatief gesloten. Desondanks is het land nog altijd na
Duitsland de tweede exporteur ter wereld, al zal deze positie op niet al te lange ter-
mijn door China worden overgenomen [Boonstra et.al. ()]. De VS is wel op af-
stand ‘s werelds grootste importeur. De jaarlijkse invoer bedraagt bijna tweemaal
zoveel als de uitvoer. De hieruit resulterende handelstekorten hebben geleid tot forse
tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans. In de hier beschouwde pe-
riode bedroegen deze cumulatief bijna $ . miljard. De externe vermogenspositie
van het land is in de jaren  –  omgeslagen van een netto actiefpositie naar
een forse netto schuldpositie. Wel heeft de verslechtering van de externe vermogens-
positie zich in een veel trager tempo voltrokken dan op grond van de cumulatieve
tekorten mocht worden verwacht. Met name sinds , juist in de jaren waarin de
tekorten op de lopende rekening ongekende proporties aannamen, is de externe ver-
mogenspositie van de VS niet noemenswaardig meer verslechterd. Daarbij heeft het
land in de hier beschouwde jaren ook nog eens een jaarlijks overschot op de inko-
mensrekening van de betalingsbalans gehad, wat op grond van de externe schuldpo-





sitie niet zou worden verwacht. Deze verschijnselen worden in hoofdstuk  uitvoerig
besproken. Op deze plaats volstaat de constatering dat een en ander goed kan worden
verklaard uit een nadere analyse van de samenstelling van de externe activa en passi-
va van het land.

Tabel .: samenstelling internationale activa en passiva VS (%)

Zoals uit tabel . kan worden afgelezen concentreren de externe activa van de VS
zich in vergelijking met de externe passiva vooral bij de categorieën met een relatief
hoog rendement en hoog risico. Daarbij is de nadruk op deze categorieën de laatste
jaren ook nog eens fors gestegen, waardoor in  de omvang van de directe inves-
teringen en de aandelenbeleggingen circa anderhalf keer zo groot waren als die van
de categorieën met een laag rendement en laag risico. Ook aan de passiefzijde is het
aandeel van hoog renderende categorieën wat opgelopen, maar veel minder dan bij
de activa. De externe passiva van de VS bestaan nog steeds voor het grootste deel uit
schuldpapier en de post ‘overig’. Het aandeel van schuldpapier, vooral bestaande uit
obligaties, is zelfs fors gestegen. Dit weerspiegelt het feit dat buitenlandse partijen,
m.n. centrale banken, massaal Amerikaanse Treasuries opkopen. Dit gebeurt, zoals
nader uiteengezet in hoofdstuk , voor een belangrijk deel uit hoofde van het wis-
selkoersbeleid van enkele Aziatische landen, waaronder China en Japan.





Tabel .: samenvattingstabel V.S.
(bedragen in US$ miljard)

Uit tabel . valt op te maken dat de positieve vermogenseffecten breed worden ge-
dragen. Alle categorieën dragen er in positieve zin aan bij. Dit wordt in hoofdstuk 

nader geanalyseerd. Tot slot valt de stabilisatie van de externe schuldpositie van de
VS sedert  verregaand samen met de geleidelijke koersdaling van de dollar ten
opzichte van de meeste andere belangrijke valuta’s. Hierdoor hebben de Amerikanen,
wier externe passiva goeddeels in dollars luiden, maar wier externe activa veelal in de
valuta’s van andere landen luiden, de laatste jaren per saldo ook nog eens een forse
valutawinst op hun buitenlandse bezittingen gerealiseerd.

Japan

De Japanse lopende rekening van de betalingsbalans heeft, met uitzondering van het
jaar , in ieder jaar van de onderzochte periode een overschot vertoond. Het cu-
mulatieve overschot over de periode  –  bedraagt bijna $ . miljard. De
externe vermogenspositie verbeterde in dit tijd vak met $ . miljard. Het verschil
kan worden verklaard uit een cumulatief tekort op de vermogensoverdrachten reke-
ning van $ , miljard en een cumulatief vermogensverlies van $  miljard.





Grafiek .: ontwikkeling van de Japanse netto externe vermogenspositie ( –
)

Grafiek . geeft de ontwikkeling van de Japanse netto externe vermogenspositie
weer. Uit de grafiek (doorgetrokken lijn) blijkt dat deze in de periode onder beschou-
wing vrijwel voortdurend is verbeterd, ondanks het feit dat Japan in vrijwel alle jaren
een vermogensverlies heeft geleden. Dit was echter in het algemeen veel kleiner dan
het overschot op de lopende rekening. De uitzonderingen op deze regels zijn de jaren
 en .
Aan het einde van de jaren ’ van de vorige eeuw verschenen reeds verhalen over

de grote verliezen die de Japanners op hun buitenlandse beleggingen realiseerden.
Toch kan worden geconstateerd dat dit indertijd wel meeviel. Ook blijkt uit onder-
zoek dat Japanse investeerders in de VS in het algemeen tot de meer succesvolle on-
dernemers behoren [Boonstra (),(-b)].





Tabel .: samenstelling internationale activa en passiva Japan (%)

Uit tabel . kan worden afgelezen dat de samenstelling van de Japanse externe activa
en passiva in de loop der tijd sterk zijn gewijzigd. Aanvankelijk kenden beide zijden
van de internationale vermogensbalans een sterke nadruk op de laag renderende,
risicomijdende categorieën. Aan de actiefzijde zijn sinds  de buitenlandse bezit-
tingen die vallen onder de noemer ‘hoog rendement / hoog risico’ geleidelijk opgelo-
pen. Hun aandeel bedraagt echter nog altijd minder dan % van het totaal aan ex-
terne activa, duidelijk minder dan gemiddeld (zie tabel .). Aan de passiefzijde heeft
zich een veel spectaculairder verandering voltrokken. Daar is het aandeel van de ca-
tegorie ‘hoog rendement / hoog risico’ na een aanvankelijke daling tot % vanaf 
opgelopen naar % in , met name als gevolg van de snelle stijging van de cate-
gorie ‘beleggingen in aandelen’. Op grond hiervan mag worden verwacht dat het door
Japan geleden netto vermogensverlies niet zozeer wordt verklaard door verliezen op
activa, als wel door ontwikkelingen aan de passiefzijde van de balans.





Tabel .: samenvattingstabel Japan
(bedragen in US$ miljard)

In tabel . staat een en ander samengevat. Uit de tabel kan worden afgelezen dat de
geleden netto vermogensverliezen van in totaal $  miljard zijn geconcentreerd bij
de posten ‘directe buitenlandse investeringen’ (netto $  miljard) en ‘aandelen’
(netto $  miljard). Uit de tabel komt ook een netto verlies van $  miljard naar
voren bij de post ‘overig’. Deze post kan evenwel niet nader worden geanalyseerd om
dat de Japanse betalingsbalans bij deze post tot aan het jaar  gaten vertoont. De
financiële stromen zijn daardoor onvolledig, waardoor zowel bij de activa als bij de
passiva de vermogenseffecten zwaar worden overschat.

Het netto verlies bij de post directe investeringen kan voor het overgrote deel worden
verklaard uit verliezen op de buitenlandse activa. Hier speelt natuurlijk, net als bij
overigens alle activa, dat de Japanse yen in de beschouwde periode per saldo aanzien-
lijk is geapprecieerd, waardoor Japanse beleggers en investeerders valutaverliezen in
het buitenland hebben geleden.





Grafiek .: de ontwikkeling van de Japanse bruto directe buitenlandse
investeringen ( – )

Toch komt het valuta effect bij deze categorie niet goed naar voren. De door Japanse
investeerders in het buitenland geleden vermogensverliezen zijn geconcentreerd in
een beperkt aantal jaren (zie grafiek .). Deze verliezen correleren niet met jaren
waarin de yen fors apprecieerde ten opzichte van andere valuta’s. Verder zouden de
gevolgen van een beweging van de yen tegenover de dollar niet bij de externe activa,
maar bij de externe passiva zichtbaar worden. De analyse luidt immers in Ameri-
kaanse dollars.
Het duidt er dus op dat Japanse bedrijven in deze jaren fors hebben moeten af-

schrijven op hun buitenlandse investeringen. Om dit nader in kaart te brengen zou
op individueel bedrijfsniveau moeten worden gezochte naar de relevante cases. Dit
gaat het kader van deze analyse echter te buiten.

De vermogensverliezen bij de post ‘aandelen’ vallen, zoals op grond van de samen-
stelling van de activa en passiva mocht worden verwacht, geheel terug te voeren op
ontwikkelingen bij de externe passiva. Dit blijkt uit grafieken . en ., waaruit blijkt
dat buitenlandse beleggers in een beperkt aantal jaren zeer forse vermogenswinsten
op hun beleggingen in Japanse aandelen wisten te realiseren. Het IFS geeft tot 
geen data over de stand van de Japanse activa in de categorie aandelen. Daarom gaat
de categorie ‘overig’ in grafiek . niet verder terug dan dat jaar. Zowel de verslechte-
ring van de Japanse netto externe positie in aandelen van  en  als de netto
verbetering in  en  correleren met forse uitslagen aan de passiefzijde.





Grafiek .: Japanse netto vermogensmutaties op de externe activa en passiva in
aandelen ( – )

Grafiek .: de ontwikkeling van de buitenlandse bruto beleggingen in Japanse
aandelen ( – )





Zoals uit grafiek . kan worden afgelezen ontwikkelde de Japanse beurs zich in 

en  aanmerkelijk gunstiger dan de Amerikaanse beurs en de MSCI-Wereldindex.
Het Japanse netto vermogensverlies in deze jaren was dus een klassiek voorbeeld van
een combinatie van een samenstellingseffect (relatief groot gewicht in externe passiva
voor aandelen) en een prestatie-effect (Japanse beurs presteerde veel beter dan de
aandelenbeurzen in de rest van de wereld). In  was daarbij een forse bijdrage van
een valuta-effect. Dat jaar apprecieerde de Japanse yen met % (nominaal effectieve
wisselkoers), terwijl de dollar handelsgewogen niet van zijn plaats kwam. Dit leidde
in dollars gemeten tot een forse waardestijging van de Japanse externe passiva. In
 boekte Japan daarentegen valutawinst, doordat de yen weggleed tegenover
andere valuta’s terwijl en met name de dollar aan kracht won tegenover de andere
belangrijke valuta’s. Dit drukte, in dollars gemeten, de waarde van de Japanse externe
passiva.

Grafiek .: ontwikkeling beurskoersen Japan, VS en wereldindex ( – )

De verbeteringen in  en  kunnen voor het jaar  nog enigszins worden
verklaard uit een relatief achterblijven van de Japanse beurs ten opzichte van de we-
reldindex. Verder speelde hier dankzij het grote gewicht van aandelen in de Japanse
externe passiva het samenstellingeffect een rol. Belangrijk is ook dat deze jaren
werden gekenmerkt door een relatief sterke Amerikaanse dollar en een tamelijk
zwakke yen. Daardoor daalde, gemeten in dollars, de waarde van de Japanse passiva
en verbeterde de netto externe vermogenspositie van het land uit hoofde van het
valuta-effect.

Samenvattend kan worden gesteld dat het aanzienlijke Japanse vermogensverlies op
’s lands internationale vermogenspositie vooral het gevolg is van forse koerswinsten





die buitenlandse aandelenbeleggers in Japan wisten te behalen, vooral in  en
. Voorts moest Japan enkele malen forse verliezen op buitenlandse directe inves-
teringen incasseren. Al met al was sprake van een combinatie van het samenstelling-
effect en het prestatie-effect. Tot slot was sprake van een trendmatig valutaverlies dat
de waarde van Japanse externe activa ondermijnde.

Duitsland

De betalingsbalans van Duitsland vertoonde traditioneel een overschot op zowel han-
delsbalans als lopende rekening van de betalingsbalans. Als gevolg hiervan kende het
land ook een geleidelijk verbeterende externe vermogenspositie. In , het jaar van
de Duitse eenwording, sloeg de lopende rekening van de betalingsbalans om in een
fors tekort, een situatie die aanhield tot rond de eeuwwisseling. Vanaf  vertoont
de betalingsbalans van Duitsland weer een fors overschot in het lopende verkeer.

Grafiek .: ontwikkeling van de Duitse netto externe vermogenspositie ( –
)

Tot aan de Duitse eenwording liep de ontwikkeling van de externe vermogenspositie
grosso modo gelijk op met het lopende overschot. In de jaren ’ heeft Duitsland
behoorlijk ingeteerd op zijn externe vermogenspositie. Dit kwam niet alleen door de
tekorten in het lopende verkeer, maar ook doordat het land in die periode in de
meeste jaren vermogensverliezen moest incasseren. Sedert het einde van de jaren ’
zijn de vermogenswinsten en –verliezen omvangrijk en volatiel (grafiek .).





Tabel ..: samenstelling internationale activa en passiva Duitsland (%)

Wat betreft de samenstelling van de externe activa en passiva is ook bij Duitsland in
de loop der tijd een verschuiving opgetreden naar een hoger aandeel van de meer
risicovolle en potentieel hoger renderende categorieën. Deze verschuiving is bij de
activa iets geprononceerder dan bij de passiva. Toch kent de Duitse externe positie
zowel aan de actief- als een de passiefzijde een relatief groot aandeel van de posten
‘overig’ en ‘schuldpapier’. Alleen met het aandeel van de beleggingen in aandelen
scoort Duitsland aan de actiefzijde precies gemiddeld.

Tabel . vat de ontwikkeling van de externe vermogenspositie van Duitsland
samen. Uit deze tabel valt op te maken dat de netto vermogenswinst van Duitsland
in het tijdvak  –  vooral neerslaat bij de post ‘overig’.
Hier wordt voorts gewezen op het feit dat de cumulatieve statistische verschillen

met een totaal van $  miljard omvangrijker zijn dan de berekende vermogens-
winst. Zouden de statistische verschillen aan het lopende verkeer worden toegere-
kend, dan zou het cumulatieve overschot in het lopende verkeer veel hoger uitvallen
en zou sprake zijn van een gering vermogensverlies.
De kans is in het geval van Duitsland echter groot dat de statistische verschillen

betrekking hebben op het financiële verkeer. Zeker de omvangrijke statistische ver-
schillen die aan het einde van de jaren ’ en het begin van de jaren ’ werden
geregistreerd zouden kunnen samenhangen met de indertijd kortstondig ingevoerde
bronbelasting. Die leidde tot een stevige kapitaalvlucht naar landen met een vriende-
lijker fiscaal klimaat, zoals Luxemburg [Boonstra & De Jong (), Boonstra ()].
Op de betalingsbalans blijkt dit uit relatief forse, negatieve statistische verschillen en
het stilvallen van de opbouw van buitenlandse passiva. Vanaf  keren buiten-





landse kapitaalstromen terug. Overigens is het waarschijnlijk, maar niet aan te tonen,
dat een relatief fors deel van de Duitse externe passiva samenhangen met door Duitse
beleggers om fiscale redenen in het buitenland aangehouden beleggingsportefeuilles.

Tabel .: samenvattingstabel Duitsland
(bedragen in US$ miljard)

Gezien de samenstelling van de post ‘overig’ (goeddeels interbancair verkeer en han-
delskrediet) is het niet echt logisch dat deze post grote uitslagen laat zien. Wel zou
hier het valuta-effect een rol kunnen spelen, maar dan is het niet logisch dat Duits-
land, een land met een per saldo sterke munt, valutawinst zou boeken. Het is dan ook
waarschijnlijk, zeker gezien turbulentie rond de tijdelijke invoering van een bronbe-
lasting aan het begin van de jaren ’, dat een deel van de statistische verschillen aan
de stromen bij de post ‘overig’ moet worden toegerekend. Daarbij krijgt dan het ver-
mogenseffect het teken dat op grond van de valutaire ontwikkelingen mag worden
verwacht.
Overigens is het waarschijnlijk dat in de aanloop naar de invoering van de euro de

valutaire samenstelling van zowel activa als passiva een relatief sterke oriëntatie op
Europese valuta’s zal hebben gekend. De Duitse mark speelde, als spil van het wis-
selkoersarrangement van het Europese Monetaire Stelsel immers een sleutelrol in de
Europese valutahandel. Het zou dus kunnen zijn dat bij het interbancaire verkeer
zowel activa als passiva qua valutaire samenstelling een stevige nadruk op Duitse





marken kende. Dit betekent dat een zwakkere dollar, gerekend in Amerikaanse dol-
lars, zowel bij activa als passiva tot ‘koerswinst’ leidde.

Bij de directe investeringen komt uit de berekening naar voren dat Duitsland per
saldo een negatief resultaat boekte. Dit werd vrijwel volledig behaald in de jaren 

– , waarna in de jaren  en  een fors herstel optrad. De grotere volatiliteit
bij de directe investeringen in deze jaren kan mede worden verklaard doordat het bij
grensoverschrijdende investeringen steeds meer gaat om het overnemen van be-
staande, beursgenoteerde bedrijven en dat het aandeel van zogeheten ‘greenfields’
afneemt. Daardoor wordt ook de beursontwikkeling steeds belangrijker als verkla-
rende factor voor de waarde ontwikkeling van directe investeringen.
Met name in de telecomsector was rond de eeuwwisseling sprake van grote grens-

overschrijdende investeringsactiviteit, inclusief de in die dagen doorgevoerde veilin-
gen van UMTS-frequenties. Dit verklaart de scherpe instroom van buitenlands kapi-
taal in Duitsland in .

Grafiek .: de ontwikkeling van de Duitse netto directe investeringspositie ( –
)

De netto vermogensverliezen in de jaren  –  kunnen voor de eerste twee
jaren worden verklaard uit waardestijging aan de passiefzijde, terwijl in de jaren 

en  sprake was van verliezen op Duitse directe investeringen in het buitenland.
De duidelijke verbeteringen in  en  vallen geheel terug te voeren op een
forse daling van de waarde van de Duitse passiva, de waarde van de buitenlandse
directe investeringen in Duitsland. In die twee jaren verdampte voor een totaal van
circa $  miljard aan passiva. Naast de koersval in de telecomsector in die jaren
speelt hier ook de koers van de euro tegenover de dollar een rol. Doordat de dollar in





die jaren opliep tegenover de euro nam, gemeten in dollars, de waarde van de Duitse
passiva af. Dit effect speelde uiteraard bij alle passiva in die periode een rol.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de berekende Duitse vermogenswin-
sten in dezelfde orde van grootte liggen als de cumulatieve statistische verschillen.
Ook blijken de grootste vermogenswinsten bij de post ‘overig’ te liggen, hetgeen
gezien de samenstelling van deze post niet logisch is. De verklaring ligt waarschijnlijk
bij de statistische verschillen, die voor een deel aan de betalingsbalansstromen bij
deze post moeten worden toegerekend.
Wel kunnen bij de netto verliezen bij de directe investeringen goed worden ver-

klaard. Bij de posten schuldpapier en aandelenbeleggingen komen weinig opvallende
zaken naar voren. Bij het schuldpapier is per saldo sprake van een netto vermogens-
verlies. Gezien de convergentie van rentestanden in de aanloop naar de EMU zou
men vanuit Duitsland bezien hier een positief prestatie-effect verwachten, maar door-
dat aan de passiefzijde het aandeel schuldpapier aanmerkelijk groter is dan aan de
actiefzijde doet het samenstellingseffect dit teniet. Bij het aandelenverkeer is een licht
positief resultaat. Hier is sprake van een positief samenstellingseffect.

Frankrijk

De analyse van de externe vermogenspositie van Frankrijk beslaat noodgedwongen
een aanmerkelijk korter tijdvak dan bij de andere landen. Het IMF rapporteert name-
lijk pas vanaf  data inzake de internationale activa en passiva van Frankrijk.

Tabel .: samenstelling internationale activa en passiva Frankrijk (%)





De nadruk bij de samenstelling van de externe activa en passiva lag in  sterk op
de categorie laag rendement/laag risico. Ofschoon nadien het belang van directe in-
vesteringen en aandelenbeleggingen duidelijk is opgelopen, ligt het zwaartepunt nog
steeds bij de minder risicovolle activiteiten. Daarbinnen is het gewicht wel verscho-
ven van de post ‘overig’(fors in belang gedaald aan zowel de actief als de passiefzijde)
naar beleggingen in schuldpapier.

Hoewel uit de samenvattingstabel (.) kan worden opgemaakt dat de aldaar bere-
kende netto vermogensmutaties per saldo weinig omvangrijk zijn, blijkt uit grafiek
. dat zij vanaf de tweede helft van de jaren ’ van jaar tot jaar het saldo op de
lopende rekening overtreffen. De relatieve omvang van de Franse bruto posities is
ook groot in vergelijking tot de andere grote economieën, met uitzondering van het
VK.

Grafiek .: ontwikkeling van de Franse netto externe vermogenspositie ( -
)

Zoals kan worden afgelezen uit tabel . is het cumulatieve overschot op de lopende
rekening plus dat op de vermogensoverdrachtenrekening circa $  miljard groter
dan de verandering in de netto vermogenspositie. Als per categorie de netto vermo-
genswinsten en –verliezen worden berekend, dan blijkt dat hier toch verhoudingsge-
wijs forse mutaties naar voren komen. Tegenover netto winsten bij de posten directe
investeringen en overig staan netto verliezen bij de posten schuldpapier en aandelen.
Verder kent Frankrijk statistische verschillen met een positief teken.





Tabel .: samenvattingstabel Frankrijk
(bedragen in US$ miljard)

De hevige schommelingen in de netto vermogenspositie van Frankrijk deden zich
vooral voor in de periode  –  en  – . Een belangrijke oorzaak kan
worden gevonden bij de post beleggingen in aandelen. In de jaren  –  pres-
teerde de Franse beurs aanmerkelijk beter dan de wereldindex (grafiek .). Daar-
door overtroffen de koerswinsten die buitenlanders behaalden op hun beleggingen in
Franse aandelen verre de door Fransen in het buitenland behaalde koerswinsten. Dit
prestatie effect in de categorie aandelen werd nog eens versterkt doordat het aandeel
van aandelenbeleggingen in de externe passiva van Frankrijk enigszins hoger ligt dan
dat in de externe activa (samenstellingseffect). In  was verder sprake van een
forse afname van de passiva in de categorie directe investeringen.





Grafiek .: de Franse aandelenbeurs in internationaal perspectief ( – )

Ook bij de post beleggingen in schuldpapier zijn de uitslagen fors, met name tegen
het einde van de beschouwde periode. Overigens zijn ook de betalingsbalans stromen
in deze categorie sedert de eeuwwisseling fors gestegen. Daarbij valt bij beschouwing
van de bruto mutaties op dat de hevige uitslagen zich gelijktijdig zowel aan de actief-
als aan de passiefzijde voordoen. De periode van grote vermogenswinsten bij zowel
activa als passiva ( – ) valt samen met een periode van een sterke dollarde-
preciatie, terwijl , het jaar waarin de dollar zich weer wat herstelde, aan actief- en
passiefzijde verliezen liet zien. Dit patroon kan overigens ook worden teruggevonden
bij de post ‘overig’. De conclusie dringt zich dan ook op dat deze uitslagen vooral
kunnen worden teruggevoerd op de koersschommelingen van de dollar en het feit
dat onze analyse plaatsvindt in dollars. Blijkbaar luidt een groot deel van de Franse
externe activa en passiva niet in dollars maar naar alle waarschijnlijkheid in euro. Dat
er per saldo in de categorie schuldpapier een vermogensverlies uitkomt kan worden
teruggevoerd dat Frankrijk een netto passiefpositie in schuldpapier heeft (samenstel-
lingseffect).

Samenvattend kan worden gesteld dat de ontwikkeling van de Franse netto externe
positie per saldo niet spectaculair afwijkt van hetgeen op grond van de betalingsba-
lansstromen mocht worden verwacht. Wel is van jaar tot jaar sprake van grote uit-
slagen in de waardeveranderingen. De grootste uitslagen kunnen worden gevonden
bij de post beleggingen in aandelen, waar Frankrijk relatief forse netto vermogens-
verliezen moest incasseren in de jaren waarin de Franse beurs duidelijk beter pres-
teerde dan de wereldindex. Dit prestatie- effect werd versterkt door een samenstel-
lingseffect: aandelenbeleggingen zijn aan de passiefzijde beter vertegenwoordigd dan
aan de actiefzijde.





Verenigd Koninkrijk

Het VK is van de grotere economieën op afstand het meest verweven met de rest van
de wereld. Zowel de externe activa als passiva benaderen de grens van de % van
het BBP. Hiermee benadert de openheid van het VK het Nederlandse niveau en over-
stijgt het ruimschoots die van Finland.
Hoewel de Britse externe activa en passiva de afgelopen decennia beide scherp zijn

opgelopen, wordt het land al van oudsher gekenmerkt door een relatief hoge mate
van openheid. Dit is een erfenis van het oude British Empire, maar het weerspiegelt
ook het huidige belang van Londen als internationaal financieel centrum.

Tabel .: samenstelling internationale activa en passiva VK (%)

Zowel aan de actief- als aan de passiefzijde van de Britse externe balans overheersen
de laag rendement / laag risicocategorieën. Toch is ook sprake van grote posities in
directe investeringen en aandelenbeleggingen. Bij deze percentages past, wellicht ten
overvloede, nog de opmerking dat de bruto externe positie van het VK die van andere
grote landen overtreft met een factor twee tot vier. De gevoeligheid van de Britse
economie voor wisselkoersschommelingen en andere vermogenschokken is in begin-
sel dan ook veel groter dan die van de andere grote landen. Dit wordt ook geïllu-
streerd door grafiek ., waarin het verloop van de Britse externe positie is onderver-
deeld in veranderingen ten gevolge van het saldo op de lopende rekening van de
betalingsbalans en de waardeveranderingen.





Grafiek .: ontwikkeling van de Britse netto externe vermogenspositie ( –
)

Allereerst kan worden afgelezen dat het VK een structureel tekort op de lopende
rekening heeft. Dat wordt overigens voor een klein deel gecompenseerd door een
overschot op de vermogensoverdrachtenrekening. Uit de grafiek blijkt dat van jaar
tot jaar de netto waardeveranderingen grote uitslagen laten zien. Uit de grafiek blijkt
echter ook dat, anders bij bijvoorbeeld de VS of Nederland, de uitslagen elkaar in de
loop van de tijd, althans in de hier beschouwde periode, verregaand opheffen.
Dit blijkt ook uit de samenvattingtabel. Daaruit kan worden afgelezen dat in het

tijdvak  –  de externe vermogenspositie met $ miljard is verslechterd. Dit
bedrag is het verschil tussen enerzijds een cumulatief tekort op de lopende rekening
(na correctie voor het overschot op de vermogensoverdrachtenrekening) van
$  miljard en anderzijds een netto vermogenswinst op de externe vermogensposi-
tie van $  miljard. Hoewel niet onaanzienlijk, ligt dit laatste bedrag in dezelfde
orde van grootte van de cumulatieve statistische verschillen. Verder valt bij beschou-
wing van de samenvattingtabel op dat de berekende vermogenseffecten bij elkaar op-
tellen tot min of meer nul. Dat zou een indicatie kunnen zijn dat de statistische ver-
schillen inderdaad voor een niet onaanzienlijk deel aan het lopende verkeer moeten
worden toegerekend. Overigens wordt de Britse betalingsbalansstatistieken geken-
merkt door een zekere onnauwkeurigheid. Dit hangt samen met het als gevolg van
het belangrijke financiële centrum Londen zeer omvangrijke financiële verkeer van
het land.





Tabel .: samenvattingstabel Verenigd Koninkrijk
(bedragen in US$ miljard)

Als de externe vermogenspositie van het VK nader wordt bekeken, dan mag worden
verwacht dat het land zeker gevoelig zal zijn voor schommelingen in de aandelen-
koersen. Dit loopt voor het grootste deel via de passiefzijde van de balans. Het aan-
deel van de aandelenbeleggingen in de passiva is ongeveer even groot als dat aan de
actiefzijde. Daar komt bij dat de externe passiva van het VK de externe activa ruim-
schoots overtreffen. Het land heeft immers een structurele debetpositie. Op grond
hiervan mag worden verwacht dat alleen al als gevolg van het samenstellingseffect
een netto vermogensverlies op de aandelenbeleggingen zal worden geboekt. Zelfs in
jaren waarin de Britse beurs licht achterblijft bij de wereldindex maar nog wel in de
plus zit zal dit effect al kunnen optreden. Het zal zeker optreden als de Britse beurs
gelijk opgaat met het buitenland en het zal scherp zichtbaar moeten zijn in de jaren
waarin de Britse beurs beter presteert dan de wereldindex. In jaren waarin de beurzen
dalen mag worden verwacht dat de Britse externe positie bij de post aandelenbeleg-
gingen scherp zal verbeteren.
Uit de samenvattingtabel blijkt echter dat bij de post beleggingen in aandelen geen

netto vermogensverlies is geleden, maar juist een bescheiden winst is geboekt, zij het
dat dit met netto $  miljard over de gehele periode relatief beperkt is.





Zoals uit grafiek . kan worden afgelezen, hebben de Britten in de meeste jaren
van de hier beschouwde periode inderdaad vrij forse en structurele netto verliezen bij
de post aandelenbeleggingen gerealiseerd. Dit bedrag is zoals mocht worden verwacht
ontstaan doordat buitenlandse vermogenswinst op de Britse passiva die op de externe
activa hebben overtroffen. In de jaren rond de eeuwwisseling, om precies te zijn in
 tot en met , was dit beeld echter spectaculair anders. Toen werd in vier jaar
tijd een netto vermogenswinst op de internationale aandelenportefeuille geboekt van
meer dan $  miljard dollar. Daardoor was over de gehele periode beschouwd toch
sprake van een bescheiden netto winst.

Grafiek .: netto vermogensmutaties op de Britse externe aandelenportefeuille
( – )

Dit kan goeddeels worden verklaard uit het verloop van de aandelenkoersen in de
periode. In  bleef de stijging van de Britse beurskoersen zo ver achter bij die van
andere landen dat het negatieve prestatie-effect het samenstellingseffect overtrof. In
de jaren  tot en met  daalden de beurskoersen wereldwijd. In deze jaren
overtroffen de vermogensverliezen van buitenlandse aandelenbeleggers op hun Britse
aandelen de verliezen van Britse beleggers in het buitenland. Daardoor boekte het
land in de periode  –  een zeer forse netto vermogenswinst op de interna-
tionale aandelenportefeuille. Voor de duidelijkheid: deze ‘winst’ ontstond volledig
doordat buitenlandse verliezen in het VK groter waren dan Britse verliezen in het
buitenland. Sinds de beurzen hun opgaande pad weer hebben gevonden ontstond
weer het voor het VK normale patroon van een jaarlijks vermogensverlies bij de post
aandelen.





Grafiek .: de Britse aandelenbeurs in internationaal perspectief ( – )

Overigens hebben de Britten ook een netto vermogensverlies geboekt op de interna-
tionale obligatieportefeuille. Daarbij is het beeld door de gehele periode tamelijk ge-
lijkmatig. Alleen in het jaar  was sprake van een forse negatieve netto mutatie.
Die wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een herclassificatie vanuit de
post ‘overig’. Bij de passiva vond in  een forse daling van de post overig plaats,
onder een gelijktijdige sprong in de post obligaties.
Het wisselkoerseffect heeft, aangezien het Pond Sterling gemiddeld handelsgewo-

gen per saldo is gedeprecieerd, over de gehele periode geschouwde gemiddeld licht in
het voordeel van de Britten gewerkt. Overigens zijn daarbij jaren met aanzienlijke
uitslagen.
Bij alle categorieën zal dit valuta-effect per saldo zijn opgetreden. Net als de VS

geldt ook voor de Britten dat zij met name in Sterling een stevige netto debetpositie
hebben, terwijl hun externe activa een stevige nadruk op buitenlandse valuta kennen.
Daarbij is het aandeel van de euro de afgelopen jaren duidelijk opgelopen, waardoor
het inmiddels ruim tweemaal zo groot is als dat van de dollar [Kubelec et al. ()].

Italië

Italië heeft een relatief gesloten economie. Tot aan  behoorden de Italiaanse ex-
terne activa en passiva als percentage van het BBP tot de laagste van de hier bespro-
ken landen. Sindsdien zijn zowel activa als passiva sterk opgelopen. Daarbij valt het
op dat de Italianen zich hebben ontpopt tot substantiële aandelenbeleggers. Opval-
lend detail is dat de opbouw van de Italiaanse buitenlandse beleggingen in aandelen
zich voor het overgrote deel pas vanaf  heeft voltrokken.





Tabel .: samenstelling internationale activa en passiva Italië (%)

Anderzijds worden Italiaanse aandelen door buitenlandse beleggers niet echt opge-
zocht. Wel mochten Italiaanse obligaties zich met name in de jaren ’ in een toene-
mende populariteit verheugen. Dit kan worden verklaard uit de combinatie van rela-
tief hoge Italiaanse rentevoeten aan het begin van de jaren ’ en daarop opgetreden
convergentie van rentevoeten zoals die in de aanloop naar de vorming van de EMU is
opgetreden. Overigens mogen Italiaanse obligaties zich ook in de EMU nog in een
zekere populariteit verheugen. Zij renderen immers nog steeds marginaal hoger dan
gemiddeld in de eurozone, zonder de aanwezigheid van wisselkoersrisico (t.o.v. de
andere eurolanden).
Op grond van de samenstelling van activa en passiva mag bij de beleggingen in

aandelen een positief vermogenseffect worden verwacht (samenstellingseffect via de
actiefzijde). Bij de obligaties ligt daarentegen een negatief resultaat in de lijn der ver-
wachtingen op grond van zowel samenstellings- als prestatie effect via de externe
passiva.

Uit grafiek . blijkt dat de ontwikkeling van de Italiaanse externe vermogenspositie
pas vanaf het begin van de jaren ’ substantieel begint af te wijken van het verloop
van het saldo op de lopende rekening.





Grafiek .: ontwikkeling van de Italiaanse netto externe vermogenspositie ( –
)

Uit nadere analyse van de cijfers blijkt inderdaad dat sprake is van een grote vermo-
genswinst op de aandelenbeleggingen in het buitenland. Dit alles heeft zich vrijwel
volledig voltrokken in de jaren  – . Met name in  is sprake van een zeer
forse koerswinst, die overigens in  weer ten dele teniet werd gedaan. Het nader-
hand wereldwijd weer opgetreden beursherstel heeft de Italiaanse internationale ver-
mogenspositie gesterkt.
Hier staan substantiële netto vermogensverliezen bij de post beleggingen in

schuldpapier en de post overig tegenover. Deze kunnen, met name tegen het einde
van de beschouwde periode, deels uit valutaverliezen worden verklaard. De lire was
in grote delen van de jaren ’ en het begin van de jaren ’ weliswaar een relatief
zwakke munt ten opzichte van de meeste andere Europese valuta’s. Dit leidde bij tijd
en wijle tot valutawinsten binnen het Europese valutagebied, al waren die effecten
gezien de lage stand van de externe activa en passiva relatief gering. De schommelin-
gen van de dollar lopen evenwel ook sterk door deze cijfers. De grootste valutawin-
sten, uitgedrukt in dollar, werden geboekt in de jaren waarin de dollar sterk was, via
de passiefzijde. Grote verliezen, eveneens via de passiefzijde, ontstonden in de jaren
waarin de dollar relatief zwak was. In  en  versterkten de valutaverliezen de
vermogenswinsten die buitenlandse obligatiebeleggers in Italië wisten te behalen als
gevolg van de forse rentedaling in die jaren (samenstellingseffect, schuldpapier omvat
inmiddels circa % van de totale Italiaanse externe passiva).
De post overig vertoonde in de tijd forse schommelingen, die slechts ten dele

kunnen worden verklaard uit het valuta effect. Op de officiële reserves werd per
saldo een forse valutawinst geboekt, hetgeen logisch is voor een land met een zwakke
munt.





Als alle in de samenvattingtabel per categorie berekende vermogenseffecten worden
opgeteld dan resteert per saldo een positief vermogenseffect van meer dan $  mil-
jard. Dit steekt schril af bij het op grond van de totaalcijfers berekende verlies van
$  miljard (bovenin tabel). In dit kader wijzen wij op de zeer omvangrijke statis-
tische verschillen. Als deze grote post van $  miljard, die overigens vrijwel geheel
is gerealiseerd in de jaren  –  voor een deel zou moeten worden toegerekend
aan het lopende verkeer dan wordt het verschil tussen de berekende vermogenseffec-
ten per categorie en het totaalcijfer snel kleiner.

Tabel .: samenvattingstabel Italië
(bedragen in US$ miljard)

Samenvattend kan worden gesteld dat in Italië de vermogenseffecten positief waren
bij de aandelen, wat op grond van het samenstellingseffect mocht worden verwacht.
Negatieve vermogensmutaties ontstaan bij de beleggingen in schuldpapier, via de
passiefzijde (samenstellingseffect en prestatie effect). Het valuta-effect is aanvankelijk
waarschijnlijk per saldo in geringe mate positief geweest. In geringe mate, omdat in
de jaren waarin de lire zwak was de externe activa en passiva nog relatief gering
waren. Naderhand gingen de gevolgen van de schommelingen in de koers tussen de
euro en de dollar overheersen, met valutawinst in  –  en  valutaverlies in
 – . Omdat zowel activa als passiva inmiddels fors waren gegroeid, werkten
de valuta-effecten in die jaren aanmerkelijk sterker door.





Spanje

Spanje heeft van de hier beschouwde landen één van de meer gesloten economieën.
Toch zijn ook bij Spanje de grensoverschrijdende activa en passiva de laatste jaren
scherp opgelopen. Deze toename is vanaf  echt in gang gezet en is na  nog
eens scherp versneld. Aan de actiefzijde zijn vooral de directe investeringen in het
buitenland en de beleggingen in obligaties scherp opgelopen. Ook is post ‘overig’ in
absolute bedragen duidelijk gestegen.

Tabel .: samenstelling internationale activa en passiva Spanje (%)

Aan de passiefkant zijn het vooral de beleggingen in schuldpapier en de post ‘overig’
die aanzienlijk zijn opgelopen. Hoewel het aandeel van de post ‘overig’ scherp is afge-
nomen, is ook hier in absolute bedragen sprake van een stevige groei. Dit illustreert
de opkomst van de Spaanse banken, die zich in de afgelopen decennia tot belangrijke
spelers hebben ontpopt.
Over het grootste deel van de gehele periode beschouwd waren de externe activa

en passiva echter zowel absoluut als relatief bescheiden. Daarom mag worden ver-
wacht dat de waardemutaties verhoudingsgewijs gering zullen zijn geweest en dat het
saldo op de lopende rekening zeker tot het midden van de jaren ’ de dominante
factor is geweest voor de ontwikkeling van de externe netto vermogenspositie.
Uit de grafiek blijkt dat dit ook op hoofdlijnen het geval was. Voor zover er in deze

jaren sprake was van zichtbare vermogensmutaties konden die vooral worden toege-
schreven aan wisselkoerseffecten, zoals in  toen de peseta scherp aan waarde won
tegenover de dollar. In  en  was daarentegen sprake van wisselkoerswinst.
Vanaf het midden van de jaren ’ worden de uitslagen heviger, hetgeen mocht





worden verwacht als gevolg van de scherp oplopende bruto standen van zowel de
externe activa als passiva. Sedert de invoering van de euro speelt de wisselkoers net
als in de andere EMU-lidstaten nog steeds een duidelijke rol, met koerswinsten in de
jaren  – , verliezen in de jaren  –  en weer koerswinst in .

Grafiek .: ontwikkeling van de Spaanse netto externe vermogenspositie ( –
)

Als wordt gekeken naar de ontwikkeling per categorie, dan valt vooral de ontwikke-
ling bij de post aandelenbeleggingen op. Deze uitslagen, zoals weergegeven in de vol-
gende grafiek, zijn vooral via de passiefzijde ontstaan.

Grafiek .: de netto veranderingen in het Spaanse netto externe aandelenbezit
( – )





In de jaren waarin de beurzen zich wereldwijd gunstig ontwikkelen lijden de Span-
jaarden per saldo verlies op hun netto aandelenbeleggingen. Gezien het feit dat het
aandeel van aandelenbeleggingen in de externe passiva aanmerkelijk groter is dan aan
de actief zijde (en de passiva in absolute zin groter zijn dan de activa) mocht dit ook
worden verwacht.

Tabel .: samenvattingstabel Spanje
(bedragen in US$ miljard)

Met de post beleggingen in aandelen is het leeuwendeel van het Spaanse netto ver-
mogensverlies verklaard. Het verlies bij de post ‘overig’ is vrijwel geheel geconcen-
treerd in de jaren  –  en kan deels uit het valuta-effect worden verklaard.

Concluderend kan worden gesteld dat het grootste deel van het door Spanje geboekte
vermogensverlies heeft plaatsgevonden in de periode  – . Het verlies kan
vooral worden teruggevoerd op de ontwikkelingen van de aandelenkoersen, via de
passiefzijde van de externe balans. Daarnaast heeft in de jaren  –  net als bij
de andere EMU-landen de wisselkoers van de euro tegenover de dollar een belang-
rijke rol gespeeld.





Canada

Canada is van de hier beschouwde landen degene met de minst open economie. De
internationale activa van het land als percentage van het BBP zijn het laagst van alle
landen, terwijl het aan de passiva zijde ook tot de minst ontsloten landen behoort.
De Canadese internationale vermogenspositie wordt gekenmerkt door een relatief

zwaar accent op directe investeringen, zowel aan de actief als aan de passiefzijde. De
post ‘overig’ heeft van alle landen het geringste aandeel.

Tabel .: samenstelling internationale activa en passiva Canada (%)

De lopende rekening van de Canadese betalingsbalans vertoonde in de jaren ’ van
de vorige eeuw aanzienlijke tekorten. In het midden van de jaren ’ sloeg de lopende
rekening om naar een overschotpositie. Tegen het einde van de beschouwde periode
boekte het land een overschot in het lopende verkeer van meer dan $  miljard.
Een opmerkelijk gegeven van de Canadese betalingsbalans is dat het land jaarlijkse

forse overschotten op de vermogensoverdrachtenrekening realiseert. De reden voor
het Canadese overschot is gelegen in het feit dat Canada een belangrijk immigratie-
land is. Het vermogen van immigranten wordt als creditpost geboekt op de vermo-
gensoverdrachtenrekening. Voor zover zij vermogen in het buitenland, zoals hun
land van herkomst, achterlaten, wordt dit weer als een uitstroom (opbouw extern
vermogen) op de financiële rekening geboekt. Het fenomeen van overschotten op de
vermogensoverdrachtenrekening komt ook voor bij andere immigratielanden, zoals
het VK, of landen die bijvoorbeeld steun uit Europese fondsen ontvangen. Het over-
schot op de Canadese vermogensoverdrachtenrekening is echter zo groot dat het over
de gehele periode  –  cumulatief het tekort op de lopende rekening opheft.





Grafiek .: ontwikkeling van de Canadese netto externe vermogenspositie ( –
)

Onderstaande grafiek geeft dezelfde informatie als bovenstaande grafiek . waarbij
ditmaal het saldo op de lopende rekening en dat van de vermogensoverdrachtenreke-
ning bij elkaar zijn opgeteld. Het beeld verschuift, de tekorten in de jaren ’ zijn
kleiner en de latere overschotten aanmerkelijk forser van omvang.

Grafiek .: ontwikkeling van de Canadese netto externe vermogenspositie
inclusief vermogensoverdrachten ( – )





Ondanks het lichte gezamenlijke cumulatieve overschot op de lopende rekening plus
vermogensoverdrachten is de Canadese internationale vermogenspositie in de pe-
riode  –  per saldo verslechterd met bijna $  miljard. Zoals uit in de
samenvattingtabel gepresenteerde berekening naar voren komt ligt de oorzaak van
deze verslechtering bij de categorieën aandelenbeleggingen, beleggingen in schuldpa-
pier en de categorie overig. Met name dit laatste is verrassend, gegeven de zowel
absoluut als relatief geringe omvang van deze post.
Bij nadere analyse van de achterliggende data blijkt dat ook bij de post directe

investeringen van jaar tot jaar sprake is van hevige uitslagen, maar dat deze elkaar in
de loop van de hier beschouwde periode per saldo opheffen. Canada moest, berekend
in US dollars, in ,  en  tamelijk forse valutaverliezen accepteren als
gevolg van een tegenover de Canadese valuta relatief sterke Amerikaanse dollar. In
 en in de jaren  –  was daarentegen juist sprake van een zwakke Ameri-
kaanse dollar. Dit zal, in deze munt gemeten, in die jaren in een snellere groei van de
Canadese passiva tot uiting zijn gekomen.
Bij de aandelenbeleggingen moesten Canadese beleggers aanzienlijke verliezen in

het buitenland incasseren in de jaren  en , jaren waarin de aandelenkoersen
wereldwijd onderuit gingen. Hoewel de Canadese beurs in  nog steeds een posi-
tief resultaat kende, ging ook de waarde van de in Canada aangehouden buitenlandse
aandelen onderuit. Waarschijnlijk heeft ook hier het valutaresultaat het koersresul-
taat overschaduwd.
De verliezen bij de post overig zijn geconcentreerd in één jaar: . In dat jaar

moest Canada hier gelijktijdig een verlies op zijn activa incasseren terwijl gelijktijdig
de passiva in waarde stegen. Een mogelijke verklaring, zij het een volstrekt specula-
tieve, is dat hier een aanzienlijk verschil in valutaire samenstelling tussen activa en
passiva een rol van betekenis kan hebben gespeeld. Het jaar  was het jaar waarin
de Amerikaanse dollar begon aan zijn glijvlucht tegenover de euro. De Canadese
dollar verloor in  aanvankelijk nog enig terrein tegenover de Amerikaanse dollar
en begon pas vanaf  duidelijk te appreciëren ten opzichte van de Amerikaanse
valuta. Het kan echter ook zijn dat het een statistische onnauwkeurigheid betreft.





Tabel: .: samenvattingstabel Canada
(bedragen in US$ miljard)

Samenvattend kan worden gesteld dat de ontwikkeling van de Canadese externe ver-
mogenspositie weinig spectaculair is geweest. Dit is, gegeven de geringe omvang van
de externe activa en passiva weinig verrassend. Het valuta-effect is in de meeste jaren
dominant geweest, met uitzondering van de jaren  en  waarin aanzienlijke
verliezen op de buitenlandse aandelenportefeuille moesten worden geïncasseerd.

Zwitserland

Zwitserland is van oudsher één van de meest open economieën ter wereld. Het land
vervult een draaischijffunctie voor internationaal kapitaal. Er zijn meerdere zeer grote
banken aanwezig, daarnaast zijn tal van kleinere, maar internationaal gerichte
banken in het land actief. Zwitserland heeft van oudsher de reputatie een vrijhaven
te zijn voor buitenlands kapitaal, waarbij de strikt gehandhaafde neutraliteit van het
land een extra garantie vormt dat buitenlandse autoriteiten niet of nauwelijks achter
het Zwitserse vermogen van hun eigen ingezetenen kunnen komen.
Zwitserse banken profiteren sterk van deze rol, die hun internationaal niet altijd in

dank wordt afgenomen. Legio zijn de verhalen van buitenlandse dictators die hun
privé miljarden veilig in Zwitserland hebben gestald, terwijl hun land evenzoveel mil-
jarden schuld aan het buitenland heeft. Af en toe komt iets naar buiten, zoals toen de





Amerikaanse autoriteiten er met forse politieke druk in slaagden het in Zwitserland
gestalde vermogen van de voormalige Filippijnse dictator Marcos te achterhalen.

Tabel .: samenstelling internationale activa en passiva Zwitserland (%)

In termen van bruto buitenlandse passiva en activa als percentage van het BBP heeft
Zwitserland van de hier beschouwde landen de meest open economie. Reeds aan het
begin van de jaren ’ overtroffen zowel externe activa als passiva het niveau van
% van het BBP. Aan het einde van  overtroffen beide de grens van %
BBP. Het land heeft een zeer forse netto actief positie. De betalingsbalans is sterk,
met een structureel en fors overschot in het lopende verkeer. Dit wordt niet alleen
veroorzaakt door de bancaire diensten en de kapitaalinkomsten, maar ook omdat
Zwitserland een sterke industrie heeft.





Grafiek .: ontwikkeling van Zwitserse netto externe vermogenspositie ( –
)

Uit de grafiek kan worden afgelezen dat het land rond de eeuwwisseling en in 

met forse netto vermogensverliezen in geconfronteerd. Overigens moeten deze zeer
forse bedragen wel worden bezien tegen de achtergrond van de eerder gemelde zeer
omvangrijke bruto standen. Een verschil van % tussen het rendement op externe
activa en passiva heeft een effect gelijk aan % van het BBP. Zo beschouwd is het
Zwitserse beeld nog verrassend rustig.
Over de gehele periode heeft Zwitserland een stevig vermogensverlies geleden. Het

opmerkelijke is echter dat dit gehele verlies is geconcentreerd in één jaar, te weten
. In een eerdere analyse, die liep tot eind , kwam nog naar voren dat Zwit-
serland bovenop de overschotten in het lopende verkeer ook nog eens een positieve
vermogenswinst wist te realiseren [Boonstra (-c)].
Het omvangrijke verlies in  kan worden teruggevonden in de categorieën

schuldpapier en vooral aandelen. Bij de directe investeringen is spraken van een zeer
omvangrijk positief resultaat van netto $  miljard. Hoewel op grond van valutabe-
wegingen (bijna % van de Zwitserse externe activa in deze categorie luidt in dol-
lars) hier een positief resultaat mag worden verwacht, is dit bedrag dermate groot dat
de kans groot lijkt dat het hier een statistische aberratie betreft. Het valuta-effect
speelt vanzelfsprekend ook een rol bij de andere posten.





Tabel .: samenvattingstabel Zwitserland
(bedragen in US$ miljard)

Bij de post aandelen zijn cumulatief forse netto verliezen geleden, waarbij wederom
het jaar  het leeuwendeel voor zijn rekening neemt. In alle beschouwde jaren was
al sprake van een voor de Zwitserse externe positie ongunstig uitpakkend samenstel-
lingseffect, veroorzaakt door het feit dat aandelen in de externe passiva van oudsher
een aanmerkelijk groter deel uitmaken dan aan de actiefzijde. In  werd dit effect
nog eens versterkt door een zeer sterk prestatie-effect. In dat jaar deed de Zwitserse
beurs het aanmerkelijk beter dan de wereldindex. Hierdoor was in  sprake van
een netto vermogensverlies (via de passiefzijde) van $  miljard.





Grafiek .: de Zwitserse aandelenbeurs in internationaal perspectief ( –
)

Bron: MSCI

In grafieken ..a en ..b worden de met behulp van het IFS berekende behaalde
koerswinsten vergeleken met de ontwikkeling van de betreffende MSCI-indices. De
koerswinsten zijn berekend aan de hand van de data uit het IFS. Het betreft dus een
analyse in dollars. Dit betekent ook dat veranderingen in de wisselkoersverhouding
tussen de Zwitserse frank en de Amerikaanse dollar aan de passiefzijde (grafiek
..a) naar voren komen. In jaren met een appreciërende dollar zal in dollars geme-
ten het resultaat van buitenlanders in Zwitserland achterblijven bij de index, terwijl
in jaren met een zwakke dollar hun resultaat juist relatief goed zou moeten zijn. Dit
beeld komt uit grafiek ..a in het algemeen goed naar voren.





Grafiek ..a: koerswinst buitenlandse beleggers in Zwitserland vergeleken met
Zwitserse index ( – )

Grafiek ..b: koerswinst Zwitserse beleggers vergeleken met Wereldindex ( –
)

Bron: IMF, MSCI

Bij de post beleggingen in schuldpapier lopen de vermogenseffecten vrijwel uitslui-
tend via de actiefzijde. Zwitsers beleggen zelf grootschalig in buitenlandse obligaties,





maar omgekeerd trekt het land weinig buitenlandse obligatiebeleggers aan. De afwe-
zigheid van omvangrijke overheidstekorten en een daardoor wat minder liquide
markt voor staatsleningen is hieraan mede debet. In  werd gemeten in dollars
een fors ($  mrd) verlies op buitenlandse obligaties geboekt, dat voor het deel van
de obligatieportefeuille dat niet in dollars is belegd kan worden verklaard door de
appreciatie van de dollar in dat jaar. Circa % van de buitenlandse beleggingen van
Zwitsers luidt niet in dollars, al publiceert de Zwitserse centrale bank geen verdere
uitspliting van de valutaire samenstelling van de effecten naar aandelen en obligaties
[SNB ()]. Verder mag men verwachten dat met name de cijfers over de meer
recente jaren in de door ons onderzochte periode nog aanmerkelijke bijstellingen
zullen kennen.

Samenvattend kan worden gesteld dat het door Zwitserland geïncasseerde vermo-
gensverlies over de gehele periode zo goed als volledig was geconcentreerd bij de
post aandelen. Dit kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan het samenstellings-
effect. Zelfs in jaren waarin de Zwitserse beurs achterbleef bij de wereldindex was dit
samenstellingseffect vaak nog dominant. In enkele jaren, in het bijzonder , werd
dit samenstellingseffect nog eens versterkt door een prestatie-effect. Verder valt op
dat de uitslagen in de loop der tijd groter zijn geworden, hetgeen kan worden ver-
klaard doordat de Zwitserse externe activa en passiva beide de grens van % BBP
overtreffen.

Finland

De ontwikkeling van de externe vermogenspositie van Finland heeft in de be-
schouwde periode vrijwel geheel los gestaan van de ontwikkeling van de op de beta-
lingsbalans geregistreerde stromen. Dit is in zoverre opmerkelijk, omdat zelfs in 

het land nog het beste kon worden omschreven als gesloten in termen van externe
activa en passiva. Uitgedrukt als percentage van het BBP bedroegen de Finse externe
activa in  nog slechts % van het BBP. Wat betreft de passiva was het land iets
meer open met % BBP. Beide cijfers lagen ver beneden het gemiddelde (zie grafie-
ken ..a en ..b).
Ook als wordt gekeken naar de samenstelling van de grensoverschrijdende bezit-

tingen en schulden was er in  evenmin iets wat wees op een op handen zijnde
spectaculaire ontwikkeling van de externe positie. In dat jaar bestonden de externe
passiva nog voor meer dan % uit de categorie ‘laag renderend / laag risico’ (vooral
interbancaire posities).
In  was het beeld geheel veranderd en maakten beleggingen in aandelen maar

liefst % van de externe passiva uit. Dit is een in internationaal perspectief hoog
percentage, dat alleen door Zwitserland en Japan wordt overtroffen. In , op de
top van de internethype, maakten buitenlandse aandelenbeleggingen maar liefst ruim
% van de Finse externe passiva uit. Dit is een ongeëvenaard percentage [IMF, IFS].





Tabel .: samenstelling internationale activa en passiva Finland (%)

Grafiek . laat de ontwikkeling van de Finse netto externe vermogenspositie zien.
Hoewel de betalingsbalans in het algemeen overschotten laat zien op de lopende re-
kening, zijn deze saldi verwaarloosbaar klein in verhouding tot de enorme uitslagen
die de post vermogenseffecten (in de grafiek aangeduid als ‘overig’) laat zien.

Grafiek .: ontwikkeling van de Finse netto externe vermogenspositie ( –
)





Uit de samenvattingtabel kan worden afgeleid dat de grootste vermogenseffecten zijn
opgetreden bij de post beleggingen in aandelen. Meer in concreto gaat het vooral om
grote uitslagen bij de passiefzijde, vanaf het midden van de jaren ’.

Tabel .: samenvattingstabel Finland
(bedragen in US$ miljard)

Het verhaal van de Finse externe vermogenspositie is het verhaal van de opkomst van
Nokia. In de loop van de jaren ’ kwam dit bedrijf, van oorsprong producent van
o.a. rubber laarzen, banden en kabels en eind jaren ’ nog aan de rand van de af-
grond, op als één van de mondiaal leidende producenten van mobiele telefoons. De
marktwaarde van het bedrijf steeg exponentieel (van € , miljard eind  tot
€  miljard eind ) en werd een dominante factor voor het verloop van de
Finse effectenbeurs [Lewis ()]. Vanaf  tot aan de eeuwwisseling heeft de per-
formance van de Finse beurs die van de meeste buitenlandse indices sterk overtrof-
fen. In de jaren daarna was sprake van een relatief achterblijven van de Finse beurs.
Dit alles staat weergegeven in onderstaande grafieken. Daarbij wordt erop gewezen

dat de schaal van grafiek . duidelijk afwijkt van die van de andere beursgrafieken
in dit hoofdstuk. Dit is noodzakelijk omdat de Finse beursindex in  en vooral
 groeicijfers van meer dan % per jaar liet zien.





Grafiek .: de Finse aandelenbeurs in internationaal perspectief ( – )

Grafiek .: de ontwikkeling van de buitenlandse bruto beleggingen in Finse
aandelen ( – )

Buitenlandse beleggers hebben in een tamelijk vroeg stadium belangen in het aandeel
Nokia genomen. Hierdoor nam de waarde van hun effectenbezit fors toe, hetgeen
zich in het kader van deze analyse vertaalde in een scherpe toename van het Finse
externe passief (zie grafiek .). Toen na de eeuwwisseling de koersen van telecom-





bedrijven hard onderuit gingen, verbeterde de Finse externe positie weer als uitvloei-
sel van de afname van de passiefpost beleggingen in aandelen.
Het verloop van de Finse externe positie werd dus vrijwel geheel gestuurd door de

passiefzijde. De Finnen zelf hebben verhoudingsgewijs geen noemenswaardige koers-
winsten of –verliezen geboekt op hun buitenlandse effectenbezit.

Samenvattend kan Finland als een extreem geval worden gezien van een prestatie-
effect en een samenstellingseffect, hoewel in de meer recente jaren ook het wissel-
koerseffect een rol zal hebben gespeeld. Het aandeel van beleggingen in aandelen in
de externe passiva is immers veel groter dan dat in de activa. Maar zelfs dit samen-
stellingseffect is geheel het gevolg van het prestatie-effect: de ingaande en uitgaande
stromen inzake de beleggingen in aandelen zijn in de periode onder beschouwing
precies even groot geweest. Het is de absolute topprestatie van Nokia en daardoor
van de Finse beurs geweest die het verloop van de externe vermogenspositie van Fin-
land heeft bepaald.

Nederland

Tabel .: samenstelling internationale activa en passiva Nederland (%)

Nederland is van de hier beschouwde landen het op één na meest open land in
termen van externe activa en passiva. Het land wordt uitvoerig behandeld in hoofd-
stuk  (Nederland, de casus van het zwarte gat). Zoals de titel van dat hoofdstuk al
aangeeft is de Nederlandse ervaring het spiegelbeeld van de Amerikaanse. Waar de
externe positie van de VS zich aanmerkelijk sterker ontwikkelde dan men op grond
van de lopende rekening zou verwachten, is voor ons land het omgekeerde het geval.





Dit alles staat samengevat in grafiek .. Uit deze grafiek kan worden afgelezen
dat de netto waardeveranderingen in de meeste jaren een negatieve bijdrage aan de
Nederlandse netto externe vermogenpositie heeft geleverd. Aangezien in hoofdstuk 

de Nederlandse casus in detail wordt geanalyseerd, volstaat hier een beknopte samen-
vatting. De Nederlandse externe positie heeft te lijden gehad als gevolg van aanzien-
lijke valutaverliezen en negatieve prestatie effecten bij de directe investeringen en de
categorie aandelenbeleggingen.

Grafiek .: ontwikkeling van de Nederlandse netto externe vermogenspositie
( – )

Bij laatstgenoemde categorie is ten eerste sprake van een prestatie-effect doordat de
Nederlandse beurs in veel jaren de wereldindex heeft verslagen, hetgeen nog eens
werd versterkt doordat buitenlandse beleggers in meerdere jaren ook nog eens de
AEX-index wisten te verslaan [Boonstra ()]. Daarnaast kende deze categorie ten
tweede een voor ons land ongunstig samenstellingseffect doordat het aandeel van
aandelenbeleggingen in de passiva in de gehele periode veel groter is geweest dan aan
de activazijde.





Tabel .: samenvattingstabel Nederland (bedragen in US$ miljard)

Door dit alles is de externe vermogenspositie van Nederland, ondanks het structurele
en zeer omvangrijke overschot op de lopende rekening, in de loop der tijd per saldo
nauwelijks verbeterd.

Tot besluit

In dit hoofdstuk zijn de theoretische inzichten uit hoofdstuk  voor een aantal landen
getoetst aan de praktijk. Uit deze analyse blijkt dat de op grond van hoofdstuk  te
verwachten effecten in de meeste gevallen inderdaad duidelijk uit de data naar voren
komen. Zoals mocht worden verwacht zijn de niet op de betalingsbalans geregi-
streerde waardeveranderingen groter naarmate de bruto standen van externe activa
en passiva omvangrijker zijn. Dit betekent al snel dat kleine, open economieën rela-
tief hiervoor sterk gevoelig zijn. Het samenstellingseffect komt sterker naar voren als
de samenstelling van activa en passiva verder uiteen loopt. Voor een aantal landen,
zoals vooral Zwitserland en Finland, blijkt het verloop van de aandelenkoersen een
zeer belangrijke factor, waarbij de relatieve beursprestatie van de nationale beurs ten
opzichte van de wereldindex een goede verklaring voor het gemeten prestatie-effect
blijkt te zijn.
In de volgende hoofdstukken worden de cases van de VS (hoofdstuk ) en Neder-

land (hoofdstuk ) verder in detail bekeken.






