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Hoofdstuk 

De Verenigde Staten: de casus van de ‘zwarte materie’

Inleiding

In hoofdstuk  zal de Nederlandse casus worden beschreven. Deze casus, omschreven
als de casus van het ‘zwarte gat’, behandelt in detail hoe een land met grote spaar-
overschotten toch geen externe netto actiefpositie opbouwt. De casus van de Ver-
enigde Staten vormt in zekere zin het spiegelbeeld van Nederland: de Verenigde
Staten zijn een goed voorbeeld van een land waarvan de internationale vermogens-
positie aanmerkelijk sterker is dan men op grond van de externe lopende rekening-
tekorten zou verwachten.
In dit hoofdstuk wordt de externe positie van de Amerikaanse economie nader ge-

analyseerd. Dit gebeurt weer aan de hand van het inmiddels bekende begrippenkader.
De Amerikaanse dollar is ’s werelds meest vooraanstaande munt en de externe positie
van de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol voor de status van de Amerikaanse
valuta. Daarom wordt eveneens ingegaan op de vraag wat uit de analyse van de Ame-
rikaanse internationale vermogenspositie kan worden opgemaakt voor de toekomst
van de Amerikaanse dollar als spil van het internationale monetaire systeem. Het
hoofdstuk begint met een kort historisch perspectief.

Historisch perspectief

Sinds de Tweede Wereldoorlog vormt de Amerikaanse dollar de spil van het interna-
tionale monetaire stelsel. Nadat in het interbellum het financiële zwaartepunt al was
verschoven van Londen naar New York, werd de rol van de dollar met de akkoorden
van Bretton Woods in  geformaliseerd. In het Bretton Woods stelsel was de
dollar gekoppeld aan het goud tegen een vaste prijs van $  per troy ounce; de goud-
waarde van de Amerikaanse dollar per  juli . De valuta’s van de andere aan het
stelsel deelnemende landen waren op hun beurt met een zogeheten “adjustable peg”
gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Dit stelsel heeft tot begin jaren ’ gefunctio-
neerd [De Roos (), De Vries (-II), Kindleberger (), Zijlstra ()].
De teloorgang van het Bretton Woods stelsel is in de literatuur al uitgebreid ge-

analyseerd. Op deze plaats wordt dan ook verwezen naar de aangehaalde publicaties.
De belangrijkste oorzaak van het einde van dit stelsel werd gevormd door Ameri-
kaanse betalingsbalanstekorten. Daarbij ging het met name om tekorten op de zoge-
heten ‘basisbalans’, en niet zozeer om tekorten in het lopende verkeer [De Vries
(-I, h]De basisbalans vormt de som van het saldo op de lopende rekening en
het saldo van het langlopende kapitaalverkeer. Dit was een saldo dat in de tot het
midden van de jaren ‘ gebruikte indeling van de betalingsbalans een belangrijke
rol speelde. Het Amerikaanse tekort werd vooral veroorzaakt door een netto uit-
stroom van directe investeringen en buitenlandse beleggingen in aandelen en obliga-
ties. Sinds de nieuwe indeling van de betalingsbalans bestaat deze balans, althans in





de gebruikelijke opstelling, niet meer. Tevens wordt tegenwoordig de vroegere kapi-
taalbalans aangeduid als financiële rekening, terwijl met de Engelse term ‘capital
account’ vandaag de dag wordt geduid op de vermogensoverdrachtenrekening.
Sindsdien heeft de wereld geen formeel mondiaal wisselkoersarrangement meer, al

zijn in de praktijk vrijwel alle munten nog steeds gekoppeld aan één of meer van de
belangrijke valuta’s, zoals de dollar, de euro, de Japanse yen, of het pond Sterling. De
dollar speelt hierbij nog steeds een hoofdrol, op afstand gevolgd door de euro [Becker
& Walter () (), ECB ()].

De status van de dollar verschaft de Amerikaanse economie enkele grote voordelen,
die allemaal kunnen worden teruggevoerd op een internationale variant van het ver-
schijnsel “seigniorage” (geldscheppingswinst). Omdat de wereldeconomie dollars
nodig heeft, onder meer ter financiering van de internationale handel, speelt de Ame-
rikaanse munt ook een hoofdrol als reservevaluta. De Amerikanen brengen immers
de benodigde dollars in omloop en kunnen daarmee een zekere vorm van geldschep-
pingswinst incasseren. In het verleden genoten uiteraard ook de voorgangers van de
dollar, zoals het Britse pond tijdens de Gouden Standaard en in een verder verleden
ook de gulden, dit voordeel. Toch brengt deze positie ook verantwoordelijkheden met
zich mee. Net zoals in een nationaal stelsel de centrale bank slechts geldscheppings-
winst uit hoofde van een stijging van de geldhoeveelheid kan incasseren zolang de
samenleving bereid is de munteenheid van het land in kwestie te accepteren, geldt
hetzelfde voor de Amerikaanse economie. Zolang de wereld bereid is de dollar als
algemeen internationaal betaalmiddel te accepteren kunnen de Amerikanen dollars
in omloop blijven brengen. Als de acceptatie van de dollar afneemt of zelfs helemaal
verdwijnt zijn de Amerikanen dit voordeel kwijt. De Amerikaanse betalingsbalans,
waarop alle transacties met het buitenland worden geregistreerd, speelt dan ook een
sleutelrol bij de analyse van de kracht en toekomstige rol van de dollar.

De Amerikaanse betalingsbalans en vermogenspositie

In grafiek . staan de belangrijkste saldi van de Amerikaanse betalingsbalans weerge-
geven. Uit deze grafiek komt inderdaad naar voren dat het Bretton Woods systeem
niet ten gronde is gegaan aan Amerikaanse tekorten op de lopende rekening. Deze
vertoonde tot aan  gemiddeld jaarlijks een overschot. Wel was sprake van een
gestage, zij het naar de huidige maatstaven geringe, uitstroom van particuliere kapi-
taalstromen. Daarbij ging het vooral om directe investeringen in het buitenland.
Vanaf in  kreeg het grensoverschrijdende effectenverkeer de overhand, al is de
laatste jaren de uitstroom aan directe investeringen weer groter dan het uitgaande
effectenverkeer.





Grafiek ..a: enkele kernsaldi Amerikaanse betalingsbalans ( – )

Grafiek ..b: enkele kernsaldi Amerikaanse betalingsbalans ( – ) (% BBP)

Bron: BEA, juli 





Grafiek ..c: samenstelling uitgaande stromen financiële rekening (opbouw activa)
( – )

Grafiek ..d: samenstelling inkomende stromen financiële rekening (opbouw
passiva) ( – )

Bron: BEA, juli 

Reeds in de jaren ’ ontstond in met name Frankrijk irritatie over de voordelen die
de Amerikanen genoten als uitvloeisel van de bijzondere positie van de dollar. Vooral
het feit dat de Amerikanen met de door henzelf ‘gratis’ gecreëerde dollars in het
buitenland overnames konden doen wekte de Franse wrevel.





Sedert de ineenstorting van het stelsel van Bretton Woods boeken de Amerikanen
jaarlijks gemiddeld een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Vanaf
het begin tot het midden van de jaren ’ is dit tekort zowel in absolute als in rela-
tieve zin scherp opgelopen. In reactie op een scherpe depreciatie van de dollar in de
jaren  –  is het Amerikaanse tekort op de lopende rekening weliswaar duide-
lijk gedaald, maar niet omgeslagen in een overschot. Na  heeft het land slechts
eenmalig, in , een miniem overschot geboekt. Dit eenmalige overschot kan
worden verklaard door de betalingen vanuit het Midden Oosten voor de Ameri-
kaanse inspanningen bij de Eerste Golfoorlog. Vanaf het begin van deze eeuw is de
Amerikaanse lopende rekening in een nooit eerder vertoond tempo verslechterd,
waarbij het tekort is opgelopen tot ruim $  miljard in  en circa $  miljard
in .
De aanhoudende externe tekorten van de Verenigde Staten hebben er toe geleid

dat het land zich heeft ontwikkeld tot een majeur schuldenland. Het Amerikaanse
Bureau of Economic Analysis (BEA) publiceert gegevens over de externe vermogens-
positie van de Verenigde Staten sedert , waarbij met ingang met behulp van een
reconciliatietabel van  ook de mutaties in het vermogen in detail worden geana-
lyseerd.
In  hadden de VS nog netto vorderingen op de wereld ter grootte van

$  miljard. Na enkele decennia van tekorten is dit omgeslagen in een netto schuld-
positie van ruim $ . miljard in . Hiermee is het land op afstand ’s werelds
grootste schuldenland geworden. Dit heeft in de academische literauur de discussie
geopend in hoeverre deze ontwikkeling de positie van de dollar als de leidende valuta
ter wereld ondermijnt [Obstfeld & Rogoff (), Roubini & Setzer (), Buiter
(), Dooley et al. (), ()].

Grafiek ..a: cumulatief LR en ontwikkeling schuldpositie ( – )

Bron: BEA, juli 





Grafiek ..b: cumulatief LR en ontwikkeling schuldpositie ( – ) (% BBP)

Bron: BEA, juli 

Uit grafieken ..a en ..b blijkt echter, dat de verslechtering van de Amerikaanse
externe vermogenspositie veel minder snel gaat dan op grond van de tekorten op de
lopende rekening mag worden verwacht. In de jaren  –  hadden de VS een
cumulatief extern tekort van $ . miljard, maar de externe vermogenspositie is in
dit tijdvak met “slechts” $ . miljard verslechterd. Dit betekent dat er een gat zit
van maar liefst $ . miljard.
Het grootste deel van dit gat is ontstaan in de jaren  – . Sinds  is de

netto schuldpositie van de VS niet noemenswaardig verslechterd – en in  zelfs
licht verbeterd - , ondanks tekorten op de lopende rekening die zowel absoluut als
relatief de grootste waren die het land ooit heeft geboekt. Sterker nog, als percentage
van het BBP is de Amerikaanse externe passiefpositie de afgelopen jaren zelfs weer
licht afgenomen (grafiek ..b). De vraag is hoe het gat tussen het lopende rekening-
saldo en de verandering van de Amerikaanse externe vermogenspositie het beste kan
worden verklaard.

Nadere beschouwing van de Amerikaanse externe positie

In hoofdstuk  en  is uiteengezet dat voor veel landen de lopende rekening nog maar
een deel van de verklaring van de ontwikkeling van de externe vermogenspositie
vormt. De grensoverschrijdende kapitaalstromen hebben in de afgelopen decennia
een nog veel grotere groei laten zien dan de internationale handel [Kubelec et al.
()]. Daardoor is de netto vermogenspositie van een land inmiddels nog maar
het topje van een ijsberg van veel grotere bruto-posities.





Grafiek .: ontwikkeling internationale vermogenspositie VS (% BBP) ( –
)

(bron: berekend op basis van data BEA, juli 

Grafiek . illustreert deze ontwikkeling voor de Verenigde Staten. In  had het land
bruto buitenlandse activa ter waarde van $ . miljard (circa % BBP) en bruto
passiva ter waarde van $ miljard (circa % BBP). Eind  waren deze bedragen
opgelopen tot respectievelijk $ .miljard (%) en $ .miljard (%).

Als gevolg van deze grote bruto standen wordt de ontwikkeling van het netto buiten-
lands vermogen steeds meer afhankelijk van het rendement dat men op het vermo-
gen behaalt.
Deze vermogenseffecten kunnen sterk doorwerken, zoals moge blijken uit het vol-

gende gestileerde cijfervoorbeeld. Stel dat de VS in  een rendement van % op
de buitenlandse activa zou hebben behaald, terwijl buitenlanders in dollars gemeten
een rendement van % op hun Amerikaanse bezittingen wisten te boeken. Per saldo
zouden de Amerikanen in dit voorbeeld een netto inkomen op hun internationale
bezittingen hebben genoten van ruim $  miljard, ondanks hun netto schuldposi-
tie. Welk deel daarvan zichtbaar zou zijn op de inkomensrekening van de betalings-
balans - en dus de lopende rekening - valt niet te voorspellen. Voor zover rendemen-
ten worden gerealiseerd in de vorm van vermogenswinsten leiden zij immers niet tot
geldstromen tussen landen. Dividend- en rentebetalingen komen, als zij correct
worden geregistreerd, vanzelfsprekend wèl tot uiting op de betalingsbalans.
Een niet-geregistreerde nettowinst op de buitenlandse vermogenspositie van

$  miljard zou het negatieve effect van het lopende rekeningtekort van ruim
$  miljard dat jaar voor een niet onbelangrijk deel hebben geneutraliseerd.





Halen de Amerikanen in de praktijk inderdaad structureel een hoger rendement op
hun buitenlandse bezittingen dan buitenlanders op hun Amerikaanse bezittingen?
Als dit al het geval is, en de indruk bestaat dat dit inderdaad zo is, dan luidt natuurlijk
de vervolgvraag wat daarvan dan de oorzaak is.

Het valuta-effect

Uit grafiek . blijkt dat de Amerikanen inderdaad vrijwel ieder jaar een positief netto
resultaat boeken op hun externe vermogen. Hierdoor wordt het negatieve effect van
de lopende rekeningtekorten deels en in  zelfs meer dan volledig gecompenseerd.

Grafiek .: mutaties netto extern vermogen, saldo lopende rekening en verschil
( – )

Bron: berekend op basis van data BEA, juli 

Om de vraag naar de achterliggende oorzaak hiervan te kunnen beantwoorden moet
naar de samenstelling van de grensoverschrijdende posities worden gekeken. Een be-
langrijke rol wordt daarbij gespeeld door de valuta. De Amerikaanse bezittingen in
het buitenland luiden in grote mate in de valuta van het gastland. Omgekeerd verke-
ren de Verenigde Staten in de luxepositie dat buitenlanders in het algemeen hun
Amerikaanse bezittingen in dollars aanhouden. Dit weerspiegelt het eerder genoemde
seigniorage argument [Gourinchas & Rey (-a)].

Voor een schuldenland is dit een comfortabele positie. Het betekent namelijk, dat als
de dollar in waarde daalt de dollarwaarde van de buitenlandse activa van de Ver-
enigde Staten in waarde toeneemt, terwijl de internationale passiva gemeten in dol-





lars hierdoor niet worden geraakt. Dit is een geheel andere positie dan die van een
“gewoon” schuldenland in de derde wereld. Als die zijn munt in waarde laat zakken
stijgen de buitenlandse schuld en de bijbehorende schuldendienst uitgedrukt in lokale
valuta navenant, met alle problemen van dien. De Verenigde Staten creëren zelf hun
dollars en dat betekent dat een depreciatie van de dollar niet alleen de Amerikaanse
concurrentiepositie verbetert, maar tevens bijdraagt aan een vermindering van de
buitenlandse schuldpositie.

Cijfers van het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) verschaffen nader
inzicht in de omvang van dit valuta-effect. Voor het tijdvak  –  heeft het
BEA de mutaties in de internationale vermogenspositie van de Verenigde Staten uit-
gesplitst in vier categorieën, te weten:

. “stromen” (investerings- en beleggingsstromen zoals die tot uiting komen op de
financiële rekening van de betalingsbalans. Dit vormt, na correctie voor de posten
statistische verschillen en officiële reserves, het spiegelbeeld van de lopende reke-
ning),

. “prijswijzigingen” (waaronder koersmutaties van effecten),
. “wisselkoerseffecten” en
. “overig”. Onder deze categorie vallen onder meer de kapitaalwinsten en –verlie-

zen op buitenlandse directe investeringen.

De categorieën twee tot en met vier vormen gezamelijk de post “overig (waarde-
veranderingen) zoals weergegeven in grafiek ..

Grafiek .: mutaties extern vermogen VS uitgesplitst volgens BEA (  – )

Bron: BEA, juli 





Grafiek . geeft de cijfers uit de reconciliatietabel van het BEA weer. Het blijkt dat
het wisselkoerseffect tamelijk sterk doorwerkt in de externe vermogenspositie van de
Verenigde Staten. Met name in de jaren waarin de Amerikaanse dollar grote uitsla-
gen laat zien is het valuta-effect dominant ten opzichte van de andere vermogensef-
fecten. Daarbij is de absolute omvang van het valuta-effect trendmatig groter gewor-
den, hetgeen het gevolg is van de grotere omvang van de bruto vermogens- en
schuldposities.

Tabel .: de verandering in het buitenlands vermogen van de VS nader uitgesplitst
( – )

Noot: het verschil tussen het saldo op de lopende rekening en dat op de financiële rekening kan

worden verklaard uit de saldi bij de posten ‘officiële reserves ‘ en ‘statistische verschillen’.

Bron: BEA, juli 

Met name de laatste jaren blijkt het valuta-effect de gevolgen van de zeer omvangrijke
tekorten op de lopende rekening in hoge mate te compenseren. Dit valt af te lezen uit
tabel .. In totaal is het externe vermogen van de Verenigde Staten in de jaren  –
 met ‘slechts’ $  miljard verslechterd, ofschoon het cumulatieve tekort op de
lopende rekening $ . miljard bedroeg en er voor in totaal $ . miljard aan
buitenlands kapitaal het land instroomde. Een valutawinst van $  miljard en een
zeer sterk prijseffect van $  miljard (dat meer dan volledig in  werd gereali-
seerd) en een positief resultaat bij ‘overig’ van in totaal $  miljard boden echter
tegenwicht. Uiteraard zijn er ook jaren waarin de dollar apprecieert en de VS dus een
valutaverlies op hun buitenlandse activa moeten incasseren. Over het gehele tijdvak
 –  werd zelfs een valutaverlies van netto $  miljard gerealiseerd.

De overige bronnen van vermogenswinst

Uit tabel . blijkt dus dat de ontwikkeling van de wisselkoers weliswaar belangrijk is,
maar dat deze zeker niet de enige, en ook niet de belangrijkste verklaring vormt van
het verloop van de externe vermogenspositie. Zo zijn de post “overig” en vooral
“prijseffecten” bij tijd en wijle van groot belang. De prijseffecten weerspiegelen de
waardering van beursgenoteerde effecten. Deze post kan van jaar tot jaar sterk fluctu-
eren, al naar gelang de relatieve prestaties van aandelenbeurzen en obligatiemarkten.
Het zeer sterk positieve prijseffect in  is mede ontstaan doordat de Amerikaanse
aandelenbeurs in dat jaar duidelijk achterbleef bij buitenlandse beurzen, al kan dit het
positieve prijseffect maar voor een deel verklaren.





Cumulatief is de post “overig”, waarin ondermeer de waardering van directe inves-
teringen is besloten, over het gehele tijdsdvak  –  van het grootste belang.
Weliswaar is deze post meestal in absolute zin kleiner dan het valuta effect en de
prijs-effecten, maar anders dan deze effecten is de bijdrage van de post ‘overig’ vrijwel
altijd positief. Over het gehele in tabel . weergegeven tijdvak blijkt deze post dan
ook de belangrijkste cumulatieve bijdrage aan de vermogenswinst van de VS te
leveren.
Hier komen vooral de per saldo positieve resultaten op directe investeringen in tot

uiting.

Een belangrijke oorzaak van de totale netto vermogenswinst is gelegen in het verschil
in samenstelling van de externe activa en passiva. Het blijkt dat de buitenlandse
activa van de Verenigde Staten in hoge mate bestaan uit potentieel hoog renderende
activa, terwijl buitenlanders juist een niet te stillen honger hebben naar Amerikaans
schuldpapier. Dit wordt geïllustreerd in grafiek .. De Amerikaanse buitenlandse
bezittingen bestonden in  voor % uit directe investeringen en % uit aande-
len, terwijl schuldpapier (vooral obligaties) een schamele % uitmaken. De buiten-
landse vorderingen op de Verenigde Staten kennen daarentegen juist een sterke
nadruk op schuldpapier (%).

Grafiek .: samenstelling internationale activa en passiva VS ()

Bron: IMF

De VS hebben in de categorieën directe investeringen en aandelenbezit zelfs nog
steeds een netto actiefpositie, terwijl de netto schuldpositie in schuldpapier groter is
dan de gehele internationale netto-passief positie. Dit is weergegeven in grafiek ..





Grafiek .: netto internationale vermogensposities per categorie (US$ miljard;
)

Bron: IMF, augustus 

Vaak wordt gesteld dat de Amerikaanse economie zoveel buitenlands kapitaal aan-
trekt omdat buitenlandse beleggers en investeerders mee willen profiteren van de
vermeende superieure economische prestaties. Met name de hoge productiviteits-
groei zou een sterk aanzuigende werking op buitenlands kapitaal hebben. Dit zou
één van de factoren achter de relatieve veerkracht van de dollar kunnen zijn.
Uit de hier gepresenteerde cijfers blijkt dat de werkelijkheid een andere is. De VS

trekken juist vooral obligaties aan, die per definitie niet of nauwelijks meeprofiteren
van de relatief gunstige productiviteitsontwikkeling. Daarbij is het met name de
invoer van officieel kapitaal die voorkomt dat de Amerikaanse dollar in een vrije val
is beland. Met name in jaren waarin de dollar zich relatief zwak ontwikkelt blijkt met
name een relatief grote instroom van officieel kapitaal te voorkomen dat de Ameri-
kaanse munt in een vrije val belandt. Dit staat geïllustreerd in grafiek ..
De Amerikanen zelf blijken daarentegen juist grootschalig risicodragend te inves-

teren en beleggen buiten de VS, alwaar zij per saldo ook nog eens hogere rendemen-
ten behalen.

Het blijkt dat Amerikanen een structureel positief prestatie-effect weten te behalen.
Gourinchas en Rey (-a) (GR) duiden de VS daarom aan als “The World Ven-

ture Capitalist”. Zij hebben per categorie het rendement berekend dat de Amerikanen
op hun buitenlandse bezittingen hebben behaald en hebben dit vervolgens vergeleken
met het rendement dat buitenlanders in de VS hebben behaald. Tabel . geeft hun
resultaten weer voor de periode  – .





Tabel .: gemiddeld jaarlijks rendement (%) op buitenlands vermogen (–
)

Bron: Gourinchas & Rey (-a), tabel 

De positieve resultaten van de Amerikanen op hun buitenlandse vermogen kunnen
dus voor een deel worden toegeschreven aan het relatief hoge rendement dat zij in
het buitenland weten te halen. Bij iedere categorie blijkt dat Amerikaanse beleggers
en investeerders in het buitenland hogere rendementen halen dan buitenlanders in de
VS. Hier is dus sprake van een stevig en breed prestatie-effect. Doordat zij daarbij
ook nog eens een nadruk leggen op verhoudingsgewijs risicovolle, maar in het alge-
meen relatief hoog renderende activa, speelt de samenstelling van de portefeuille ook
nog eens een belangrijke rol. Er is dus ook nog eens sprake van een voor de Ameri-
kanen gunstig samenstellingseffect.

GR berekenen dat het verschil in rendement van ,% voor ,% het gevolg is van
verschil in rendement per categorie (prestatie-effect), terwijl ,% kan worden toege-
schreven aan het samenstellingseffect.
De door GR berekende rendementen zijn echter niet gecorrigeerd voor het effect

van de wisselkoers. Een niet te verwaarlozen deel van de door hen berekende relatief
hoge door Amerikanen in het buitenland behaalde rendementen kan hierdoor
worden verklaard. Voorts wijst Gros () op het verschijnsel dat buitenlandse on-
dernemingen in de VS stelselmatig een lager rendement behalen dan Amerikaanse
ondernemingen zelf. Hij wijt dit aan fiscale overwegingen. Zouden buitenlandse on-
dernemingen hun winst correct boeken dan zou, althans volgens Gros, de inkomsten-
rekening (i.c. het onderdeel kapitaalinkomsten) van de Amerikaanse betalingsbalans
een tekort vertonen.
Overigens wezen Van Nieuwkerk en Sparling in  al op het verschijnsel dat de

rendementen die Amerikaanse multinationals op hun investeringen in Nederland
halen aanmerkelijk hoger liggen dan die van Europese investeerders. Zij verklaren
dit uit een scala van factoren, zoals de hogere rendementseis die Amerikaanse onder-
nemingen in het algemeen stellen. Amerikaanse ondernemingen zijn ook eerder dan
hun Europese tegenhangers geneigd investeringen weer af te stoten als deze qua ren-
dement teleurstellen. Zij kunnen dit ook doen, omdat hun thuismarkt dermate groot,
en daarmee voor een multinationale onderneming boven proportioneel belangrijk is,
dat het buitenlandbedrijf voor hun strategie minder belangrijk is dan voor multina-





tionals met een kleinere thuismarkt. Daarmee hebben Amerikaanse multinationals
vaak een ander karakter dan Europese [Van Nieuwkerk & Sparling (), par. .].

Analyse over een langere periode

In deze paragraaf zal worden getracht om de drijvende krachten achter de externe
vermogenspositie van de Verenigde Staten over een langere periode nader te ontle-
den. Het netto-resultaat op het internationale vermogen is het saldo van het in het
buitenland door Amerikanen op hun bezittingen behaalde resultaat en het rende-
ment dat buitenlandse beleggers en investeerders in de Verenigde Staten behalen. In
theorie kan een en ander exact berekend worden. Daartoe moet dan wel precies de
samenstelling van de vermogenspositie bekend zijn, van zowel de bruto standen als
de stromen, evenals de regionale spreiding en valutaire samenstelling ervan. Alleen
dan kan namelijk per categorie en per land worden geschoond voor het wisselkoers-
effect, gebruikmakend van bilaterale wisselkoersen, waarna het rendement na valuta-
effect kan worden uitgerekend.Voor een berekening van het rendement op de Neder-
landse buitenlandse directe investeringen langs deze weg, zie hoofdstuk . Is de
exacte spreiding over landen niet bekend dan kan het wisselkoerseffect worden bena-
derd door gebruikmaking van de nominaal effectieve wisselkoers. Daar ligt dan de
impliciete (en enigszins heroïsche) aanname aan ten grondslag dat de buitenlandse
bezittingen dezelfde regionale spreiding kennen als de buitenlandse handelsstromen
en dat de valutaire samenstelling gelijk is aan de regionale spreiding. Een tweede aan-
name is dat de Amerikaanse buitenlandse activa in buitenlandse valuta, en de passiva
geheel in dollars luiden.

Grafiek .: verandering extern vermogen uitgesplitst in componenten ( – )

Bron: eigen berekeningen op basis van IMF, IFS.





In grafiek . blijkt dat het op deze wijze berekende valuta-effect, samen met het saldo
op de lopende rekening, een groot deel van de verandering van de Amerikaanse netto
internationale vermogenspositie kan verklaren. De in grafiek . weergegeven post
‘overig’ is berekend als restpost en omvat in dit geval dus ook de prijseffecten. Merk
op dat de jaarlijke verandering van de nominaal effectieve wisselkoers tegen een geïn-
verteerde as is weergegeven. De nominaal effectieve wisselkoers is ontleend aan de
International Financial Statistics van het IMF. Deze is berekend als een index (ge-
middelden,  = ), waarbij de waarde van een munt wordt uitgerekend ten
opzichte van de valuta van een aantal andere landen. Aan iedere koers wordt een
gewicht toegekend, dat afhangt van het belang van het betreffende land als handels-
partner (goederenhandel). Door de nominaal effectieve wisselkoers te defleren met de
relatieve arbeidskosten per eenheid product wordt de reëel effectieve wisselkoers be-
rekend [IMF, IFS Yearbook , introduction]. Ook blijkt uit de grafiek dat het
effect tegen het einde van de onderzochte periode groter wordt. Dat is een direct
gevolg van de in de loop der tijd fors toegenomen omvang van de bruto internatio-
nale activa en passiva.
Als grafiek . wordt vergeleken met grafiek ., dan blijkt evenwel dat het gebruik

van de effectieve wisselkoers een te onnauwkeurige benadering oplevert. Het blijft
immers een ruwe aanname dat de buitenlandse activa een vergelijkbare spreiding
over landen hebben als de handelsstromen. Hoe groot deze afwijking is wordt duide-
lijk als de in grafiek . gepresenteerde berekening van het valuta-effect wordt verge-
leken met de cijfers die het BEA hierover rapporteert. Deze vergelijking is weergege-
ven in grafiek ..

Grafiek .: eigen berekening valuta-effect versus rapportage BEA ( – )

Bron: berekend op basis van data BEA, IMF, juli 





Met name in de laatste jaren van de hier beschouwde periode leiden de eigen bereke-
ningen tot veel grotere schattingen van het valuta-effect dan de feitelijk door het BEA
berekende valutacomponent. Overigens is het door het BEA berekende valuta-effect
in vrijwel ieder afzonderlijk jaar aanmerkelijk geringer dan wat uit de eigen bereke-
ning komt. Dit duidt er op dat de Amerikaanse externe activa niet uitsluitend in
buitenlandse valuta, maar deels ook in Amerikaanse dollars luiden. Wellicht luidt
ook een deel van de passiva in andere valuta’s dan de dollar.

Wel komt uit zowel de berekeningen van het BEA als uit de eigen cijferexercitie naar
voren dat de component ‘overig’ (incl. prijseffecten) in de laatste jaren zeer fors is
gestegen. De hier berekende post ‘overig’ omvat zowel de door het BEA vermelde
‘prijseffecten’ als hun post ‘overig’. Hier moet de verklaring worden gezocht bij de
samenstelling van de externe activa en passiva van de Verenigde Staten. Dit land
heeft, zoals eerder geïllustreerd in grafiek ., nog altijd een netto actief positie in de
categorie aandelen en directe investeringen. Ook uit recent onderzoek van de BIS
blijkt dat de Amerikaanse directe investeringen in het buitenland in het algemeen
ook nog eens hoger renderen dan die van buitenlandse beleggers in de Verenigde
Staten, ofschoon Gros stelt dat dit grotendeels kan worden verklaard vanuit fiscale
motieven [Gros (), Heath ()]. Verder speelt de relatieve ontwikkeling van
de effectenbeurzen een rol van betekenis.

Grafiek .: prijseffecten (r) en relatieve beursprestatie (l) Verenigde Staten (
– )

Bron: BEA, MSCI via Ecowin, juli 

In grafiek . is de grootheid ‘relatieve beurs’ berekend als het verschil in beursont-
wikkeling van de Amerikaanse beurs ten opzichte van het wereldgemiddelde. In beide
gevallen zijn indices van Morgan Stanley gebruikt (MSCI), ontsloten via Ecowin.





Uit de grafiek blijkt dat in ieder jaar waarin de Amerikaanse beurs achterblijft bij
de wereldindex de Amerikanen een positief resultaat behalen bij de post ‘overig’. Dit
is wat mag worden verwacht, zelfs als het buitenlandse aandelenbezit van Ameri-
kaanse beleggers in dezelfde orde van grootte zou liggen als die van buitenlandse
beleggers in de Verenigde Staten. In de jaren waarin de prestatie van de Amerikaanse
beurs die van de rest van de wereld overtreft is het beeld gemengd. Dit kan deels door
het samenstellingseffect worden verklaard -het eerder genoemde relatief grote aan-
deel van aandelenbeleggingen in de Amerikaanse buitenlandse activa. Wellicht speelt
ook een rol dat Amerikanen hun buitenlandse aandelenbeleggingen niet conform de
wereldindex hebben belegd, maar juist zijn overwogen in relatief goed presterende
markten. Dit past dan in het vaak genoemde, maar in het algemeen niet te bewijzen
beeld dat Amerikaanse beleggers in vergelijking met hun buitenlandse collega’s ver-
houdingsgewijs beter in hun vak zijn. Voor Nederland is overigens wel aangetoond
dat buitenlandse beleggers structureel de AEX verslaan. Zie ook hoofdstuk .
Dit zou de verklaring kunnen vormen voor de wel zeer sterke opwaartse uitschieter

van . Die kan namelijk maar ten dele uit de relatieve beursprestatie worden ver-
klaard. Dit blijft vooralsnog een raadselachtig fenomeen. Een speculatieve verklaring
zou kunnen zijn dat Amerikaanse aandelenbeleggers zwaar overwogen zaten in Azia-
tische aandelen. Overigens kan het ook nog zo zijn dat de stromen op de financiële
rekening over  nog fors worden bijgesteld. Het betreft immers een relatief recent
jaar.

Een alternatieve benadering: de zwarte materie

In een provocerend artikel in de Financial Times van  december  stellen twee
Amerikaanse economen, Ricardo Hausmann en Frederico Sturzenegger (HS), dat de
registratie van de Amerikaanse betalingsbalans en die van de vermogenspositie niet
deugt [Hausmann & Sturzenegger (-a)(-b)]. Zij baseren zich hierbij niet
alleen op het grote gat tussen het cumulatieve lopende rekeningtekort en de geregi-
streerde verslechtering van de vermogenspositie, maar tevens kijken zij naar de ont-
wikkeling van de inkomensrekening van de betalingsbalans. Het blijkt namelijk dat
deze, ondanks de verslechterde externe vermogenspositie, bij de kapitaalinkomsten
nog steeds een overschot laat zien (grafiek .). Dit is opmerkelijk, omdat men zou
verwachten dat een schuldenland per saldo betalingen aan het buitenland zou ver-
richten uit hoofde van rente- en dividendbetalingen. Dergelijke betalingen worden
zichtbaar op de inkomensrekening, een onderdeel van de lopende rekening van de
betalingsbalans.





Grafiek . netto kapitaalinkomsten Verenigde Staten ( – )

Bron: BEA, juli .

HS concluderen op grond van deze cijfers dat de Verenigde Staten helemaal geen
tekort op de lopende rekening hebben. Deze redenering volgt uit hun a priori veron-
derstelling, dat als een land een overschot bij de kapitaalinkomsten op de inkomens-
rekening van de betalingsbalans heeft, het per definitie ook een positief extern ver-
mogen moet hebben. Vanuit deze veronderstelling verloopt hun berekening als volgt.
De VS hadden volgens HS in  een overschot op de inkomensrekening van
$  miljard. Uitgaand van een gemiddeld rendement van % op het (netto) buiten-
landse vermogen zou dat betekenen dat het land een netto buitenlands vermogen van
$  miljard heeft, in plaats van de officieel gerapporteerde schuldpositie. Hun con-
clusie luidt dat de VS voor een bedrag van netto $ . miljard aan onzichtbare
buitenlandse activa heeft. Zij duiden dit vervolgens aan als “zwarte materie’ (dark
matter). Inmiddels rapporteert het BEA voor  een overschot bij de kapitaalin-
komsten van ruim $  miljard (juli ). Op basis van dit cijfer zou de berekening
van HS leiden tot een netto actiefpositie van $ . miljard en daarmee ‘dark matter’
ter waarde van meer dan $ . miljard. Bij de verklaring van dit verschijnsel
duiden zij onder meer op wat zij noemen “superior returns on foreign direct invest-
ments”, tevens duiden zij op de seigniorage-inkomsten uit hoofde van het verschaffen
van liquiditeit in dollars aan de wereldeconomie.

Uit de analyse in de vorige paragraaf bleek reeds dat de door HS vermelde “superior
returns on foreign direct investment” maar tot op zekere hoogte bestaan. Er is welis-
waar een positief verschil, maar dit is niet spectaculair te noemen, zeker niet na cor-
rectie voor valuta-effecten. Ook is de link die HS leggen met de inkomensrekening
van de betalingsbalans weinig relevant, omdat een groot deel van het rendement op
het buitenlandse vermogen niet tot uiting komt in inkomensstromen, maar in niet op
de betalingsbalans geregistreerde koerswinsten en –verliezen. Overigens wees reeds
begin jaren ‘ een studie van de hand van DeAnne Julius op de gevolgen van directe





buitenlandse investeringen en hun wisselwerking met de betalingsbalans [Julius
()].

Uit de analyse in de voorgaande paragraaf en de reconciliatietabel van het BEA blijkt
dat er geen ‘dark matter’ nodig is om de door HS gesignaleerde ontwikkelingen te
verklaren. Een nadere beschouwing van de omvang en samenstelling van de externe
activa en passiva en de daarop behaalde rendementen volstaat. Ook Buiter (-a)
komt tot de conclusie dat de analyse van HS geen hout snijdt. Wel wijst de analyse
van HS er met recht op dat, als het tekort op de lopende rekening wordt gecorrigeerd
voor de totale netto-opbrengst van het buitenlandse vermogen, het beeld minder
slecht is dan men op grond van uitsluitend het verloop van het lopende rekeningte-
kort zou concluderen. Dit zal naar voren komen in hoofdstuk , waarin de vermo-
gensmutaties in de betalingsbalans worden geïntegreerd. De externe positie van de
VS is dan ook sterker, of zo men wil minder zwak, dan alleen op basis van de be-
talingsbalansstatistieken zou worden verwacht. Toch kan ook na deze correctie niet
worden ontkomen aan de conclusie dat de Amerikaanse externe positie trendmatig
verslechtert [Boonstra -b].
In de slotbeschouwing in hoofdstuk  zal alsnog nader op de analyse van HS

worden ingegaan. Deze heeft in het debat de nodig aandacht gekregen, verder
hebben zij hun analyse inmiddels uitgebreid tot een grotere groep landen [Gros
(), Buiter (-a), Hausmann & Sturzenegger ()]. Er valt echter ook me-
thodologisch het nodige op hun benadering af te dingen. In hoofdstuk  wordt de
‘dark matter’ benadering vergeleken met de in hoofdstuk  van deze studie gepresen-
teerde nieuwe vermogensopstelling van de betalingsbalans.

Overigens is Daniel Gros () van mening dat de externe positie van de VS niet
beter, maar juist slechter is dan de statistieken aangeven. Hij wijst er op, dat het van-
wege de relatief hoge tarieven van de Amerikaanse vennootschapsbelasting voor bui-
tenlandse investeerders in de VS niet gunstig is om hun winst in de VS te laten neer-
slaan. In de Verenigde Staten actieve buitenlandse bedrijven rapporteren daar dan
ook nauwelijks ingehouden winsten. Zij houden hun in de VS behaalde winst bij
voorkeur zo laag mogelijk. Dit doen zijn niet via zogeheten ‘transfer pricing’, maar
door kunstmatig hoog gehouden afschrijvingen, met name ook die van goodwill.
Amerikaanse bedrijven daarentegen rapporteren grootschalig ingehouden winsten in
het buitenland. Die worden in de VS niet belast op het moment van rapportage, maar
op het moment van repatriëring. Gros wijst erop, dat als de inkomstenrekening van
de Amerikaanse betalingsbalans wordt geschoond voor de ingehouden winsten
(waardoor deze bij de categorie directe investeringen alleen de feitelijk overgeboekte
winstbedragen bevat), deze rekening meestal een stevig tekort laat zien. Ook stelt
hij dat de waarde van buitenlandse investeringen in de VS stelselmatig wordt
onderschat. Hij vermoedt dat de netto vermogenspositie van de VS maar liefst
$ . miljard slechter is dan de statistieken aangeven [Gros ()].





Gevolgen voor de dollar: Bretton Woods-II?

Uit de bovenstaande analyse komt naar voren dat de Verenigde Staten de negatieve
gevolgen van de zwakke betalingsbalanspositie voor een niet onaanzienlijk deel weten
te compenseren door verhoudingsgewijs hoge rendementen op hun buitenlandse be-
zittingen. Hierdoor is de schade voor de externe vermogenspositie tot dusver relatief
beperkt gebleven, al is deze desondanks wel aan een gestage verslechtering onderhevig.
De in het buitenland behaalde vermogenswinsten van beleggers en investeerders

uit de Verenigde Staten worden vanzelfsprekend weerspiegeld in vermogensverliezen
elders in de wereld. Zoals al is gebleken bij de analyse in hoofdstuk  zijn het met
name landen met een sterke betalingsbalans en dito munt die een deel van hun over-
schotten in het lopende verkeer weer zien verdampen als gevolg van waarderings-
effecten uit hoofde van valuta-effect, samenstellingseffect en prestatie-effect.

Op basis van de ervaringen in het verleden mag worden verwacht dat ook in de toe-
komst buitenlandse vorderingen op de Verenigde Staten relatief slecht zullen rende-
ren. Deze verwachting is, naast het valuta-effect, gestoeld op de nadruk op relatief
laag renderende obligaties in de buitenlandse passiva van de Verenigde Staten (sa-
menstellingseffect). Toch blijft de wereld noest doorsparen om haar surplusmiddelen
in het zwarte gat van de VS te laten verdwijnen. Wat daarbij opvalt is dat een steeds
belangrijker rol wordt gespeeld door centrale banken. Deze nemen, zoals reeds eerder
opgemerkt, bij vlagen een aanzienlijk deel van de financiering van het Amerikaanse
externe tekort voor hun rekening. Met name in periodes van dollarzwakte, als de in-
stroom van particulier kapitaal in de Verenigde Staten wat hapert, vullen dollaraan-
kopen door centrale banken het gat.

Grafiek . samenstelling kapitaalin- en uitvoer Verenigde Staten ( – )

Bron: berekend op basis van data BEA, juli 





Deze ontwikkeling staat geïllustreerd in grafiek .. Daaruit blijkt dat in jaren waarin
de dollar zwak is, zoals  en , de instroom van officieel kapitaal verhoudings-
gewijs groot is. Dezelfde ontwikkeling deed zich overigens ook voor in  (niet in
grafiek). Dit leidt ertoe dat de betrokken centrale banken in toenemende mate vor-
deringen op de VS opbouwen, vooral overheidsobligaties. Het geregistreerde bezit
aan Amerikaanse overheidsobligaties (‘Treasuries’) in handen van buitenlandse over-
heden en centrale banken is tussen  en  opgelopen van $  miljard naar
circa $  miljard. Het bezit van buitenlandse particuliere beleggers is aanmerkelijk
minder gestegen (van $  miljard naar $  miljard) [BEA, juli ]. Tegelijker-
tijd lijken Amerikaanse beleggers hun bezit aan Amerikaanse overheidsobligaties
zelfs af te bouwen [Roubini & Setser (), p. ].

Grafiek .: mondiale lopende rekeningsaldi (,  en )

Bron: IMF, november 

Zoals blijkt uit grafiek . zijn de lopende rekeningsaldi in de loop der tijd steeds
onevenwichtiger over de landen verdeeld: de VS kennen een massief tekort en de
meeste andere landen in de wereld hebben een overschot op de lopende rekening.
Overigens is hier ook reeds op gewezen door Bernanke (), die met name de rol
benadrukt die zich ontwikkelende landen hierbij spelen. Meer recent spelen de olie-
producerende landen hierbij een rol van betekenis [Higgins et al. ()].
Volgens Bernanke gaat het niet zozeer om een Amerikaans spaartekort, maar is er

sprake van een “global savings glut”. De vraag of het tekort van de VS de oorzaak van
deze situatie is, of dat het Amerikaanse tekort juist het gevolg is van een uit de hand
gelopen spaarneiging elders in de wereld is echter weinig relevant. Immers, ieder
willekeurig land in de wereld was bij een vergelijkbare externe tekortontwikkeling al
in een veel eerder stadium geconfronteerd met de gevolgen: een valutacrisis. Of de





buitenlandse crediteuren hadden het land in kwestie gedwongen om in vreemde
valuta te gaan lenen, waardoor het land een sterke impuls had gekregen om orde op
zaken te stellen teneinde de buitenlandse schuld hanteerbaar te houden. Een andere
innovatieve benadering (die aansluit op Bernanke) is die van Caballero (), die
wijst op wat hij aanduidt als de global asset shortages. Emerging markets hebben
behoefte aan degelijke financiële activa maar die kunnen zij, vanwege hun nog onder-
ontwikkelde financiële markten, zelf nog niet in voldoende mate genereren. Daarom
zoeken hun besparingen een uitweg naar het buitenland. Net als de dark matter be-
nadering overtuigt ook zijn analyse niet [De Jong & Kamalodin () te verschij-
nen].

De enige oorzaak waarom de VS kunnen doorgaan met het aaneenrijgen van een
reeks van ongekende tekorten is gelegen in het feit dat de dollar nog altijd de anker-
munt van het mondiale monetaire stelsel is. Hierbij spelen vooral de centrale banken
in Azië een hoofdrol. Zij bouwen in sneltreinvaart dollarreserves op, teneinde tegen
te gaan dat de wisselkoers van hun valuta’s oploopt tegenover de Amerikaanse dollar.
Volgens Dooley () doen zij dit in een poging hun valuta ondergewaardeerd te
houden om op deze wijze hun economische ontwikkeling via hun snel groeiende
exportsector te stimuleren.
China zou hierbij voorop lopen. Dat land zit midden in een ingrijpend transforma-

tieproces, waarbij honderden miljoenen mensen die nu nog laagwaardig werk ver-
richten in de agrarische sector en de overheidssector een baan in de marktsector
moeten zien te vinden. Volgens Dooley is deze situatie, die hij aanduidt als Bretton
Woods-II, inherent stabiel. Hij gaat er vanuit dat voor China de afweging ligt tussen
enerzijds het opbouwen van dollarreserves als “prijs” van de ontwikkeling en aan de
andere kant een appreciatie van de yuan renminbi ten koste van de economische
groei. Volgens hem zal deze gang van zaken er nog zeker een generatie lang toe
leiden dat dit ‘wisselkoersstelsel’ intact blijft. Sociale stabiliteit is immers vanuit Chi-
nese optiek het allerbelangrijkste.
Op het voorgaande valt overigens wel het een en ander af te dingen. Zo is het niet

goed mogelijk om een evenwichtskoers voor de yuan renmimbi te berekenen. Schat-
tingen van de mate van onderwaardering van de yuan variëren van % tot % [Jen
(), Koivu ()]. Ook is het nog maar de vraag in hoeverre een duurdere yuan
de Chinese economische groei per saldo zou schaden. Een appreciatie zou maar voor
een deel in de exportprijzen doorwerken, omdat de Chinese uitvoer zelf een vrij hoge
importquote kent. Een min of meer zwevende munt zou de Chinese centrale bank
tevens meer vrijheidsgraden verschaffen in haar monetaire beleid. Ook kan dan op
een meer marktconforme wijze dan vandaag de dag gebeurt het bankwezen op orde
worden gebracht.
Anderen achten de huidige situatie sowieso niet stabiel [Roubini & Setzer (),

(), Obstfeld & Rogoff (), Buiter (-a), The Economist (), ()].
De Chinese opstelling betekent in feite, dat zij de Amerikanen onbeperkt krediet ver-
lenen zolang deze maar Chinese producten blijven afnemen. Het tempo van opbouw
van dollarreserves door de Chinese centrale bank ligt daarbij zelf duidelijk hoger dan
het overschot op de Chinese lopende rekening (grafiek .). Dit wordt mede veroor-
zaakt doordat China niet alleen een fors overschot in het lopende verkeer heeft, maar





daar boven ook nog eens veel buitenlands investerings- en beleggingskapitaal aan-
trekt. Eind  was de Chinese voorraad reserves (exclusief goud) opgelopen tot
meer dan $ . miljard.

Grafiek .: China, overschot lopende rekening en opbouw reserves ( – )

Bron: IMF

Grafiek .: officiële reserves China en Japan ( – )

Bron: IMF





Hoewel in het debat de aandacht zich sterk richt op China, zijn er meer landen die in
hoog tempo reserves opbouwen. Dit blijkt uit grafiek ., waarin de officiële reserves
van China met die van Japan worden vergeleken. Ook Japan heeft zeer forse devie-
zenvoorraden, die voor een groot deel uit Amerikaanse dollars bestaan.

De dag dat de Chinese centrale bank zou ophouden met het opkopen van dollars ter
compensatie van hun betalingsbalansoverschotten zal de Amerikaanse valuta aan een
verdere depreciatie beginnen. Dit zal leiden tot een fors vermogensverlies op de Chi-
nese deviezenreserves. Dit verlies kan oplopen tot ruim % van het Chinese BBP,
maar wordt daarbij groter naarmate de huidige situatie langer voortduurt.
Overigens zijn de Chinese beleidsmakers al wel bezig met een geleidelijke beleids-

ommezwaai. Zo werd in maart  duidelijk dat men de valutareserves professione-
ler wil gaan beheren, met als oogmerk het rendement erop te vergroten [Het Finan-
cieele Dagblad ( maart )]. Daarbij heeft het land een State Investment
Company opgericht met een te beleggen vermogen van circa $  miljard. Voorals-
nog bestaat de indruk dat men in eerste instantie binnen het dollardomein het accent
wil verleggen van Amerikaanse staatsobligaties naar hoger renderende activa, zoals
bedrijfsobligaties en aandelen. Door middel van een hoger rendement op dollars
hoopt men de verwachte valutaverliezen te compenseren. Wellicht zal men ook lang-
zaam maar zeker proberen het accent in de deviezenvoorraad te verleggen van dollars
naar andere valuta, zoals de euro. Dit zal men met de nodige terughoudendheid
moeten doen, anders komt de depreciatie van de dollar in een stroomversnelling.
Dat is zoals gezegd voor China in meerdere opzichten niet gunstig.

Een tweede bron van instabiliteit is gelegen in de gevolgen die de huidige situatie
heeft voor de Amerikaanse economie. De overwaardering van de dollar en de daaruit
volgende grote tekorten in de buitenlandse handel hebben diepe sporen in de Ameri-
kaanse exportsector getrokken. Dit betekent dat het aanpassingsproces te zijner tijd
pijnlijk zal zijn. Dit neemt niet weg dat het Amerikaanse tekort op de lopende reke-
ning sinds medio  sterk afneemt. De Amerikaanse uitvoer reageert sterk op de
goedkope dollar, terwijl een vertraging bij de binnenlandse bestedingen de uitvoer-
groei afremt. Nu al ziet men de politieke weerstand tegen de huidige situatie in de VS
toenemen. Voor de Amerikaanse regering is de afweging tussen Amerikaanse politie-
ke rust binnen de Verenigde Staten versus de sociale stabiliteit in China waarschijn-
lijk ook een eenvoudige.
Overigens is het zoals gezegd lang niet zeker dat een duidelijke appreciatie van de

yuan renmimbi tegenover de Amerikaanse dollar het tekort op de Amerikaanse lo-
pende rekening zal doen verdwijnen. Vanwege de eerder genoemde hoge import-
quote van Chinese exportproducten werkt een appreciatie van de Chinese munt
maar voor een klein deel door in de prijzen van Chinese exportproducten. Verder is
de kans groot dat de vraag van de VS zich in reactie op een duurder China zal gaan
verleggen naar producenten in nog goedkopere landen. Hier valt overigens een paral-
lel te trekken met de Amerikaanse houding ten opzichte van Japan in de jaren ’ van
de e eeuw. Ook toen ontstand stevige politieke druk, in reactie waarop Japan be-
sloot tot ‘vrijwillige’ exportbeperkingen. De Japanse yen apprecieerde tussen  en
 (net als overigens andere sterke munten als mark en gulden) scherp ten opzichte





van de dollar. De Japanse overschotten in het lopende verkeer werden weliswaar wat
lager, maar bleven tot de grootste ter wereld behoren. De ‘global imbalances’ van de
jaren ’ van de e eeuw worden nader besproken in hoofdstuk .

Ten derde moet worden verwacht dat ook de EU steeds meer problemen zal krijgen
met wat vanuit Europa wordt gezien als oneerlijke concurrentie vanuit China. Zeker
als de dollar verder aan waarde verliest tegenover de euro en als daarbij de Aziatische
valuta’s min of meer aan de dollar gekoppeld blijven neemt de kans toe op protectio-
nistische maatregelen teneinde de invoer vanuit vooral China af te remmen [Roubini
& Setser ()].
Dus zelfs als China bereid is om de huidige situatie lang te laten voortduren waar-

bij het steeds verder oplopende potentiële verlies op de valutareserves op de koop toe
wordt genomen, dan nog is de kans groot dat politieke acties van Amerikaanse of
Europese zijde het evenwicht zullen verstoren. Of het in  door China ingezette
wisselkoersbeleid, waarbij men de yuan renmimbi geleidelijk laat oplopen tegenover
de dollar, voldoende zal zijn om aan de buitenlandse druk tegemoet te komen zal de
tijd moeten leren.

De opkomst van de olie-exporteurs

Meer recent hebben de mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden een nieuwe
impuls gekregen als gevolg van de snelle stijging van de olieprijs. Deze is, na een
geleidelijke stijging in , sedert begin  aan een indrukwekkende opmars be-
gonnen. De olieprijs (WTI) bereikte in november  een recordhoogte van meer
dan $  per vat. Dit heeft geresulteerd in een enorme stijging van de waarde van de
olie-uitvoer van de olie exporterende landen. Deze is opgelopen van $  miljard in
 tot naar schatting circa $  miljard in  [Higgins et. al. ()]. De extra
inkomsten uit olie-export zijn voor ongeveer de helft neergeslagen in additionele
invoer, de andere helft komt tot uiting in een scherpe toename van hun overschot op
de lopende rekening. Higgins et. al () schatten dat hun cumulatieve lopende
rekening overschot in de jaren  –  circa $  miljard bedraagt. Dit is vol-
gens hen voor ongeveer % direct, en voor de rest indirect (via de tussenkomst van
financiële centra elders) naar de Verenigde Staten gestroomd ter financiering van het
Amerikaanse spaartekort. Dit is ongeveer de helft van het Amerikaanse tekort op de
lopende rekening in die jaren. Daarmee hebben olie exporterende landen, al of niet
tijdelijk, de rol van de Aziatische landen als belangrijkste financier van de Verenigde
Staten overgenomen.
Nu mag worden verwacht dat, als de olieprijs op een hoog niveau blijft, de invoer

van deze landen de komende jaren verder zal oplopen. Deze extra vraag zal voor een
deel ook neerslaan in de Verenigde Staten, al hebben de Amerikanen tot dusver be-
neden gemiddeld geprofiteerd van de aantrekkende invoer van de olie exporterende
landen. Dit kan worden afgelezen aan het feit dat de lopende rekeningsaldi van de
andere olie importerende landen in de jaren  –  aanmerkelijk minder sterk
zijn verslechterd dan dat van de Verenigde Staten. Wellicht dat politieke motieven,
i.c. de oorlog in Iraq, ertoe hebben geleid dat de VS in het Midden Oosten wat uit de
gratie zijn geraakt.





Doordat een groter deel van het Amerikaanse tekort op de lopende rekening wordt
veroorzaakt door de hogere olieprijs zou men mogen verwachten dat de aandacht
van de Amerikanen voor China wat zou verslappen. De groep olie exporterende
landen is echter nogal groot en divers. Daardoor is het bilaterale handelstekort met
China nog steeds op afstand het grootste individuele bilaterale handelstekort van de
Amerikanen. Verder beseffen de Amerikanen goed dat zij, in tegenstelling tot veel
geïmporteerde Chinese producten, sterk afhankelijk zijn van de invoer van ruwe olie,
zelfs vanuit landen met vijandig gezinde regimes zoals Venezuela.

Tot besluit: einde van het dollartijdperk?

Het gat tussen de cumulatieve tekorten op de lopende rekening en de mutatie in de
netto buitenlandse vermogenpositie van de Verenigde Staten kan worden herleid tot
verschillen in rendementen op respectievelijk buitenlandse activa en passiva. Men
hoeft dan ook niet zoals HS terug te grijpen op “zwarte materie” om de ontwikkeling
van de externe vermogenspositie van de Verenigde Staten te kunnen bevatten.
De wisselkoers speelt een belangrijke rol als verklaring voor de relatief hoge rende-

menten die de Amerikanen in het buitenland halen, maar de samenstelling van res-
pectievelijk de buitenlandse activa en passiva is eveneens van belang. In alle serieuze
analyses komt het beeld naar voren van een gestaag verslechterende Amerikaanse
externe vermogenspositie, zij het dat deze minder snel erodeert dan men op grond
van de lopende rekeningtekorten zou verwachten. Gros () stelt zoals gezegd als
enige dat de externe vermogenspositie beduidend slechter is dan dat deze uit de sta-
tistieken naar voren komt.

Wat betekent dit alles voor de vooruitzichten van de dollar? Vanuit het gezichtspunt
van de Verenigde Staten lijkt er op het eerste gezicht niet zoveel aan de hand te zijn.
Zolang de wereld bereid is dollars te accepteren kunnen de Verenigde Staten hun
importgoederen voor een groot deel vanuit de ‘seigniorage’ op de creatie van dollars
bekostigen. De Amerikanen hebben op het eerste gezicht dan ook weinig reden om
hun betalingsbalans op orde te brengen. Eerder ligt het in de lijn der verwachtingen
dat zij de dollar trendmatig verder zullen laten dalen. Daarmee kunnen zij hun exter-
ne vermogenspositie op orde brengen, ook als de lagere dollar niet zou bijdragen tot
een omslag op de lopende rekening van de betalingsbalans. Zoals blijkt uit de ontwik-
keling in de jaren  –  kunnen de VS hun externe vermogenspositie dankzij
een verdere dollardepreciatie min of meer stabiliseren, ondanks een verder groeiend
tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Een gestage verdere dollar-
depreciatie lijkt dan ook de aangewezen weg. Daarbij zullen bij tijd en wijle aanzien-
lijke interventies van centrale banken nodig zijn. Als de perceptie in de markt postvat
dat de dollar nog een stevige depreciatie voor de boeg heeft en dat ieder opwaarts
potentieel vooralsnog ontbreekt dan moet worden gevreesd dat particuliere beleggers
zich massaal uit de Amerikaanse munt zullen terugtrekken.

Toch zijn er krachten actief die een beheerste afwikkeling van de huidige mondiale
betalingsbalansonevenwichtigheden via geleidelijke valutaire aanpassingen kunnen
verstoren. Ten eerste mag worden verwacht dat binnen de VS de irritatie over de wat





men beschouwt als oneerlijke concurrentie vanuit China zal toenemen. Ten tweede
dreigen ook vanuit de EU protectionistische maatregelen als de Chinese uitvoer-
stroom blijft toenemen. Dit alles kan leiden tot toenemende druk op China om de
yuan renminbi substantieel en vooral sneller te laten appreciëren.
Ten derde valt niet uit te sluiten dat de Chinezen, als zij een sneller dan vanuit hun

optiek wenselijke appreciatie van de renminbi onontkoombaar achten, deze niet meer
al te lang zullen willen uitstellen. Immers, hoe langer de huidige situatie voortduurt,
des te omvangrijker zijn de Chinese reserves opgelopen en des te groter zal het ver-
mogensverlies zijn dat China hierop bij een snelle dollardaling zal incasseren. Een
versnelling in het appreciatietempo van de yuan renmimbi ligt voor de hand.
Overigens zijn er ook elders in de wereld krachten actief die de rol van de dollar

ondermijnen. Als de rest van de wereld weigert om de dollar voortaan als internatio-
nale sleutelvaluta te accepteren kunnen de VS acuut in de problemen komen. Een
scherpe koersdaling, rentestijging en een Amerikaanse recessie liggen dan in de lijn
der verwachtingen.
De kans dat dit op korte termijn gaat gebeuren is evenwel niet groot. Er is immers

nog geen goed alternatief voor de dollar als internationale ankermunt. Uit het verle-
den, zoals de episodes van de Gouden Standaard en de Hollandse Gouden Eeuw, kan
worden geleerd dat een munt zich pas kan ontpoppen tot een wereldmunt als het
land waartoe de munt behoort aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoet.
Altijd gaat het daarbij om een combinatie van financiële, economische, militaire en
politieke factoren. Als een land op al deze terreinen dominant is, is zijn munt een
logische kandidaat om de rol van wereldvaluta op zich te nemen. Hoewel de Ameri-
kaanse economie en daarmee de positie van de dollar in veel opzichten onder druk
staat, is het land in veel opzichten nog steeds prominenter dan zijn concurrenten. De
eurozone heeft inmiddels een qua omvang en ontwikkeling een vergelijkbare econo-
mie als de VS en is een groter handelsblok. Daar staat tegenover dat het politieke en
zeker het militaire gewicht van de EU aanmerkelijk kleiner is. China steekt militair,
politiek en als exporteur de VS weliswaar naar de kroon, maar bevindt zich econo-
misch nog in een ontwikkelingsfase, terwijl het financiële stelsel nog strak wordt ge-
reguleerd.

Dit gezegd hebbend, moet er op worden gewezen dat er wel degelijk belangrijke
nieuwe ontwikkelingen gaande zijn, met name in het Midden Oosten. Een aantal be-
langrijke olie exporterende landen, verenigd in de Gulf Cooperation Council (GCC),
treft op dit moment voorbereidingen om in  een gemeenschappelijke munt in te
voeren [De Milliano ()]. Het betreft Saudi Arabië, Verenigde Arabische Emira-
ten, Dubai, Bahrain, Kuwait, Oman en Qatar. Op dit moment hebben deze landen
alle nog een munt die vast is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Hun uitvoer van
olie wordt, net als overigens die van de andere olie exporterende landen, geheel in
Amerikaanse dollars afgewikkeld. Zouden deze landen een gemeenschappelijke munt
invoeren die minder eenzijdig op de dollar is gericht, bijvoorbeeld door deze te ma-
nagen aan de hand van een valutamand met daarin ook de euro, de Japanse yen en
misschien ook wel de yuan renmimbi, en zouden zij hun buitenlandse handel in de
nieuwe eigen munt willen afhandelen, dan kan het mondiale belang van deze valuta
het economisch gewicht van de GCC verre overstijgen. De kans bestaat, dat ook





andere energie-exporteurs de nieuwe munt gaan gebruiken. Mocht dit gebeuren dan
kan dit leiden tot een forse afname van het belang van de Amerikaanse dollar als
internationale ankermunt. In dat geval gaat de wereldeconomie een fase in waarin
geen dominante ankermunt meer voorhanden is.
Zover is het echter nog niet. Want hoewel op grond van de analyse in dit hoofd-

stuk mag worden verwacht, dat de Amerikaanse dollar de komende jaren geleidelijk
verder aan waarde zal inboeten tegenover de andere belangrijke valuta’s, hoeft de
munt zijn speciale positie in het mondiale monetaire stelsel hierdoor zeker op korte
termijn niet te verliezen.
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