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Hoofdstuk 

Integratie van de vermogensstatistiek in de
betalingsbalans

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is uitvoerig ingegaan op de gevolgen van de liberali-
sering van het internationale kapitaalverkeer. Het blijkt dat landen zich dankzij de
toegang tot de mondiale financiële markten gedurende langere tijd grotere tekorten
op de lopende rekening van de betalingsbalans kunnen permitteren dan in het ver-
leden het geval was. Daar staat tegenover dat tegelijkertijd landen met grote over-
schotten in het lopende verkeer deze eenvoudig kunnen wegzetten.
Het grootste deel van dit proefschrift gaat over de vraag wat de verklaring vormt

van de ontwikkeling van de externe vermogenspositie van landen. Het blijkt dat het
belang van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans in toenemende
mate ondergeschikt raakt aan de niet op de betalingsbalans geregistreerde vermo-
gensmutaties. Dit is een probleem, omdat veel beleidsmakers het saldo op de lopende
rekening een belangrijke grootheid vinden. Hetzelfde geldt voor de analisten op de
financiële markten. Zo is inmiddels een forse literatuur ontstaan over de zogeheten
‘global imbalances’, waarbij in het algemeen wordt gedoeld op de mondiale verdeling
van de lopende rekening saldi. Zie hoofdstuk  en de daar aangehaalde literatuur. Met
name het tekort op de lopende rekening van de VS staat daarbij in het middelpunt
van de belangstelling.

Tegelijkertijd dringt geleidelijk het besef door dat ook de Amerikaanse externe ver-
mogenspositie zich anders ontwikkelt dan wat men op grond van het cumulatieve
tekort op de lopende rekening zou verwachten. De publicaties van Hausmann &
Sturzenegger (, ) over ‘dark matter’ zijn ook ontstaan vanuit het besef dat
bepaalde betalingsbalanscijfers de analist op het verkeerde been kunnen zetten. In
hun geval ging het daarbij specifiek over de inkomensrekening van de Amerikaanse
betalingsbalans. Hun verklaring van ‘dark matter’ snijdt echter geen hout. In hoofd-
stukken  en  is uiteengezet dat voor de verklaring van het door hen gesignaleerde
raadsel (‘hoe kan een land met een omvangrijke buitenlandse nettto schuld toch een
overschot bij de post kapitaalinkomsten hebben?’) geen ‘dark matter’ nodig is. De
verklaring van hun raadsel kan geheel worden gevonden in een gedetailleerde be-
schouwing van de samenstelling van de externe activa en passiva van de VS [Boon-
stra (-b), Buiter (-a)].
De meeste analisten nemen de betalingsbalans als vertrekpunt en zien de statistie-

ken inzake het externe vermogen als inferieur. In het geval van Nederland, zo blijkt
uit hoofdstuk , negeren beleidsmakers de vermogensstatistieken zelfs volledig omdat
zij volgens hen niet aansluiten bij de betalingsbalansstatistieken. Dit is kortzichtig,
want zoals in dat hoofdstuk gesteld kan een groot deel van het voor Nederland ge-
signaleerde ‘zwarte gat’ tussen de cumulatieve overschotten op de lopende rekening





en de gerapporteerde stand van het netto externe vermogen wel degelijk worden ver-
klaard door zorgvuldig naar de samenstelling van de internationale activa en passiva
te kijken.
Er is nog een reden waarom het een beetje curieus aandoet om de vermogensstatis-

tieken als inferieur te beschouwen aan de betalingsbalansstatistieken. Zoals reeds be-
schreven in hoofdstuk  heeft in  en  een IMF-werkgroep getracht de kwali-
teit van de betalingsbalansrapportages te verbeteren. Hierin is men ten dele geslaagd,
mede juist door aansluiting te zoeken bij de statistieken inzake het externe vermogen.
Vanaf  is een permanente commissie actief (IMF Committee on Balance of Pay-
ments Statistics) die onder meer de voortgang bij de implementatie van de adviezen
bewaakt. Ook publiceert deze commissie, naast een jaarverslag, ook regelmatig arti-
kelen over betalingsbalansstatistieken en gerelateerde onderwerpen. Hoewel de exter-
ne vermogensstatistieken in hun totaliteit voor veel landen nog niet volledig beschik-
baar zijn, zijn bepaalde onderdelen ervan wel degelijk erg ‘hard’. Hierbij kan worden
gedacht aan de bancaire informatie, zoals gerapporteerd door de BIS. Ook de schuld-
data zoals de Wereldbank die rapporteert zijn verhoudingsgewijs betrouwbaar. Sinds
de invoering van het nieuwe rapportagesysteem in  kan voor ons land zelfs
worden gesteld dat de kwaliteit van de betalingsbalansdata en de data over de externe
vermogenspositie gelijkwaardig is [DNB (-a)].

Integratie vermogens- en betalingsbalansstatistieken

Er zijn modellen beschikbaar van reconciliatietabellen waarmee aansluiting kan
worden gezocht tussen de verandering in de stand van het externe vermogen en de
betalingsbalansstromen. Sommige landen, waaronder de VS, publiceren deze cijfers
regelmatig. Voor de Nederlandse directe investeringspositie zijn deze data voor de
jaren – gepubliceerd in Van Nieuwkerk & Sparling ().
Gezien het voorgaande is er echter veel voor te zeggen als de in het buitenland

behaalde vermogenswinsten en –verliezen zouden kunnen worden geïntegreerd in de
betalingsbalansstatistiek. Daarmee zouden nationale beleidsmakers een beter inzicht
verkrijgen in de werkelijke ontwikkeling van het nationale externe vermogen. We-
reldwijd zouden de veelbesproken betalingsbalansonevenwichtigheden beter in kaart
kunnen worden gebracht.
Tot op zekere hoogte is hier sprake van een analogie met de invoering van de

International Financial Reporting Standards (IFRS) in het bedrijfsleven. De invoering
van IFRS betekent dat de gerapporteerde resultaten van een bedrijf in toenemende
mate beïnvloed worden door de waardeveranderingen van activa, ook als deze niet
leiden tot kasstromen. Integratie van de internationale vermogensstatistieken met de
betalingsbalans heeft een vergelijkbaar effect.
Deze integratie kan conceptueel relatief eenvoudig worden uitgewerkt aan de hand

van een aantal definitievergelijkingen. Dat dit zo eenvoudig is, komt doordat de inde-
ling van de financiële rekening van de betalingsbalans en die van de externe vermo-
gensstatisieken al goed op elkaar aansluiten. Beide zijn immers opgebouwd uit directe
buitenlandse investeringen, buitenlandse beleggingen in effecten (aandelen en
schuldpapier) en overig financieel verkeer (vooral handelskrediet en bancaire stro-
men). Naast de financiële rekening is het zo, dat zowel de betalingsbalans als de ver-





mogensstatistiek een post officiële reserves kent. Verder kent de betalingsbalans ui-
teraard ook nog de vermogensoverdrachtenrekening en de post ‘statistische verschil-
len’.
Het enige wat dus nodig is om deze beide statistieken beter op elkaar te laten aan-

sluiten is het op de juiste plaats boeken van de vermogenswinsten of –verliezen. Per
definitie is het zo, dat de verandering van het externe vermogen gelijk is aan de som
van het saldo op de lopende rekening plus de niet op de betalingsbalans geregi-
streerde waardeveranderingen.Wel moet daarbij worden gecorrigeerd voor het saldo
van de vermogensoverdrachtenrekening. De post ‘statistische verschillen’ blijft ook
op de aangepaste betalingsbalans staan. Het is immers niet duidelijk of de statistische
verschillen een correctie op het lopende of het financiële verkeer vormen. In het
eerste geval moet het saldo op de lopende rekening en dus de verandering in het
netto externe vermogen worden bijgesteld. In het tweede geval moet de post ‘overi-
g’op de financiële rekening worden aangepast en verandert het externe vermogen met
hetzelfde bedrag, maar met een tegengesteld teken. Uiteraard is het ook nog mogelijk
om de statistische verschillen gedeeltelijk aan het lopende en gedeeltelijk aan het fi-
nanciële verkeer toe te schrijven. Voor de voorgestelde methodologie is het echter
niet relevant hoe deze post wordt verwerkt. Daarom is hij hier gewoon doorgescho-
ven naar de gecorrigeerde betalingsbalans. Op de financiële rekening geldt per cate-
gorie een vergelijkbare definitie. Zo kan de jaarlijkse verandering in de stand van de
directe investeringen in het buitenland worden afgelezen uit de vermogensstatistiek.
Deze post kan worden opgesplitst in de netto uitstroom aan directe buitenlandse in-
vesteringen (af te lezen uit de financiële rekening van de betalingsbalans) plus de
waardeverandering als gevolg van afschrijvingen, koerswinsten of –verliezen of valu-
taschommelingen (te bepalen als restpost). Dit geldt voor alle overige categorieën van
de financiële rekening.
Verder is, als gevolg van het in theorie per definitie in evenwicht zijn van de beta-

lingsbalans (in de praktijk dankzij de post statistische verschillen), het saldo op de
lopende rekening per definitie gelijk aan het saldo op de financiële rekening, plus het
saldo in de officiële reserves, de vermogensoverdrachtenrekening en de statistische
verschillen. Het saldo op de lopende rekening (plus het saldo op de vermogensover-
drachten rekening) en de geregistreerde kapitaalstromen (incl. het officiële kapitaal-
verkeer) heffen elkaar dus op. Hierdoor is de verandering van het netto externe ver-
mogen uit hoofde van niet-geregistreerde waardeveranderingen ook per definitie
gelijk aan de som van de netto vermogenswinsten op directe buitenlandse investerin-
gen, die op buitenlandse beleggingen, die op overige vorderingen en die op de offi-
ciële reserves. In formule:

NK = NKFDI + NKEQ + NKDEBT + NKO + NKRES (.)

In deze formule staan de symbolen ter rechterzijde achtereenvolgens voor de netto
vermogenswinst op directe investeringen, aandelen, schuldpapier, overige vorderin-
gen en officiële reserves. Als de rechterzijde van vergelijking (.) vervolgens uiteen
wordt getrokken in vermogenswinsten op zowel de activa als de passiva ontstaat ver-
gelijking (.):





NK = (KGFDIA – KGFDIL) + (KGEQA – KGEQL) + (KGDEBTA – KGDEBTL) +
(KGOA – KGOL) + KRES (.)

In woorden zegt deze vergelijking dat de netto vermogenswinsten op het netto exter-
ne vermogen voor een land (NK) in een zeker jaar ten eerste worden bepaald door de
netto vermogenswinst op de bruto directe investeringen in het buitenland, vermin-
derd met de netto vermogenswinsten die buitenlandse investeerders in het land
weten te halen op de bruto binnenkomende directe investeringen (KGFDIA –
KGFDIL). De tweede en derde term ((KGEQA – KGEQL) en (KGDEBTA –
KGDEBTL)) stellen hetzelfde voor grensoverschrijdende bruto beleggingen in respec-
tievelijk aandelen en schuldpapier (vooral obligaties). De term (KGOA –KGOL) slaat
op de overige grensoverschrijdende bruto activa en passiva. Alleen voor de officiële
reserves is conform de buitenlandse vermogensopstelling geen passiefpost weergege-
ven.

Met de componenten uit vergelijking (.) hebben wij alle boekingsposten geïdentifi-
ceerd die nodig zijn voor de voorgestelde integratie van de vermogensstatistieken en
de betalingsbalans. Het spreekt voor zich dat alle posten op de financiële rekening,
zowel aan de debet- als de creditzijde, door de integratie met de vermogensstatistiek
in beginsel aanpassing behoeven. De betalingsbalans behoudt vanzelfsprekend zijn
evenwicht.

Enkele gestileerde rekenvoorbeelden

Alvorens de hierboven beschreven benadering toe te passen op bestaande vermo-
gens- en betalingsbalansstatistieken van enkele landen is het wellicht raadzaam een
en ander eerst te beschrijven aan de hand van enkele gestileerde rekenvoorbeelden.
Stel dat een investeerder in een land, hier gemakshalve aangeduid als de EU, aan

het begin van een zeker jaar een directe investeringspositie heeft in de VS ter waarde
van €  miljoen. Het betreft een % aandeel in een aan de Amerikaanse beurs
genoteerde dochteronderneming. De Amerikaanse dochter maakt in het betreffende
jaar een netto winst van €  miljoen, die ter plekke wordt geherinvesteerd. Verder
stijgt de beurswaarde van de dochter in het jaar in kwestie met %, zijnde een bedrag
van €  miljoen. Deze waardestijging blijft gewoon in het bedrijf zitten.
Traditioneel wordt de behaalde lopende winst van €  miljoen geboekt op de be-

talingsbalans als onderdeel van de lopende rekening. Meer specifiek: als inkomen op
de kapitaalinkomstenrekening. Doordat de winst weer wordt geherinvesteerd wordt
op de financiële rekening een tegenboeking gedaan bij de post directe investeringen.
Daar wordt een uitstroom van €  miljoen geboekt. Een uitstroom op de financiële
rekening betekent immers het opbouwen van buitenlandse activa. De waardestijging
van de buitenlandse dochter als gevolg van de hogere beurswaarde onttrekt zich vol-
ledig aan de waarneming op de betalingsbalans. Merk overigens op dat de bovenste
vier rijen van tabel . in feite de informatie geeft die in een reconciliatietabel zou
staan.





Tabel .: voorbeeld integratie vermogensstatistiek en betalingsbalans ()

Het beeld verandert, als de vermogensstijging als een ‘gewone’ winst wordt behan-
deld. Dus aan de ene kant wordt op de inkomstenrekening een bedrag ad €  mil-
joen aan inkomsten geboekt, waar aan de andere kant op de financiële rekening weer
een uitstroom van €  miljoen tegenover staat. Zowel het saldo van de lopende reke-
ning (€  miljoen hoger) als dat van de financiële rekening (€  miljoen lager) ver-
andert door deze correctie. Door deze correctie sluiten de betalingsbalans en de ver-
mogensstatistieken nu wel volledig op elkaar aan.Voor de goede orde zij opgemerkt
dat in dit eenvoudige tweelandenvoorbeeld de boekingen op de Amerikaanse beta-
lingsbalans, zowel de traditionele als de gecorrigeerde, het spiegelbeeld zijn van die
op die van de EU.
De volgende tabel geeft weer hoe een dergelijke correctie zou uitwerken als het

Europese bedrijf in de VS niet een vermogenswinst van %, maar een vermogenver-
lies van % heeft geboekt. Verder is het voorbeeld identiek aan het vorige. Het ver-
mogensverlies van % (€  miljoen) wordt als negatieve post geboekt op de inkom-
stenbalans. Het saldo op de lopende rekening valt daardoor lager uit. Doordat de
waarde van de Amerikaanse dochter met eenzelfde bedrag is afgenomen, wordt op
de financiële rekening bij de post directe investeringen een desinvestering van
€  miljoen ingeboekt. Een desinvestering komt tot uiting in de vorm van een nega-
tieve uitstroom, dus een bedrag met een positief teken bij de Europese directe inves-
teringen in het buitenland (tabel .).





Tabel .: voorbeeld integratie vermogensstatistiek en betalingsbalans ()

Tot slot van deze paragraaf breiden wij het voorbeeld uit tot drie landen. Deze
noemen wij gemakshalve EU, VS en Azië. In dit voorbeeld is sprake van grote beta-
lingsbalansonevenwichtigheden. De VS hebben in een zeker jaar een tekort op de
lopende rekening van €  miljard, waar Europese en Aziatische overschotten in
het lopende verkeer tegenover staan van respectievelijk €  en €  miljard. Daar-
bij zijn de bilaterale lopende rekeningsaldi van Azië en de EU evenmin in evenwicht.
Er zijn in dit voorbeeld dus forse ‘global imbalances’, zoals hieronder weergegeven in
tabel ..

Tabel .: de ongecorrigeerde lopende rekening saldi van voorbeeld 

In het voorbeeld wordt afgezien van statistische verschillen en verder uitgegaan van
perfecte rapportages. Daardoor komt het mondiale lopende rekeningsaldo (de som
van nationale saldi) uit op nul. Wij gaan er terwille van de eenvoud van het voorbeeld
tevens vanuit, dat de bilaterale lopende rekeningsaldi volledig neerslaan in de officiële
reserves, die verder buiten de beschouwing van deze analyse blijven. Voorts wordt





afgezien van het saldo op de vermogensoverdrachtenrekening, zijn er geen stromen
op de inkomstenrekening en zijn er geen statistische verschillen. Dit zijn sterke ver-
eenvoudigingen van de werkelijkheid. Toch is deze vereenvoudiging gerechtvaardigd,
omdat deze de transparantie van het voorbeeld ten goede komt en niet ten koste gaat
van de essentie van het betoog. In de hierna volgende paragraaf zal de hier voorge-
stelde methodologie voor een aantal landen worden toegepast op feitelijke betalings-
balansdata.

Neem verder aan, dat de EU in het verleden reeds forse directe bezittingen in de VS
heeft opgebouwd en vice versa. Hetzelfde geldt voor de EU en de VS die beide bedrij-
ven in Azië bezitten. De investeringen van Azië in zowel de VS als de EU tot dusver
zijn relatief beperkt. Tabel . geeft weer hoe de investeringen over de wereld zijn
verdeeld. In deze tabel staan zowel de bruto- als de nettoposities weergegeven.
Omdat de bruto activa van de VS in de EU per definitie gelijk zijn aan de bruto
passiva van de EU ten opzichte van de VS, moet de tabel met nettoposities uiteraard
weer sluiten.

Tabel .: beginstanden internationale vermogensposities voorbeeld 

In hetzelfde jaar waar de in tabel . vermelde saldi op de lopende rekening betrek-
king op hebben is ook sprake van vermogenswinsten en –verliezen. Deze zijn weerge-
geven in tabel .. De bovenkant van deze tabel bevat de willekeurig gekozen percen-
tages, de onderkant bevat de bedragen in miljarden euro’s.





Tabel .: vermogenswinsten en –verliezen voorbeeld 

De vermogensmutaties worden verwerkt in tabel .. Daarin staan de bruto weder-
zijdse vermogensposities van alle blokken weergegeven. Dankzij de afwezigheid, al-
thans in dit gestileerde voorbeeld, van rapportagefouten en statistische verschillen
sluit de vermogensstatitiek op wereldniveau nog steeds voorbeeldig.

Tabel .: eindstanden internationale vermogensposities voorbeeld 

Tot slot van dit voorbeeld worden de vermogenswinsten en -verliezen toegerekend
aan de lopende rekeningen van de drie in dit voorbeeld onderscheiden blokken. Het
blijkt dat dankzij de vermogensmutaties de ‘global imbalances’ drastisch zijn veran-
derd, zowel qua omvang als structuur.





Tabel .: met vermogensmutaties gecorrigeerde lopende rekeningsaldi voorbeeld 

Na verwerking van de vermogensmutaties heeft de EU een tekort van €  miljard,
loopt het tekort van de VS terug tot € , miljard en daalt het Aziatische overschot
tot € , miljard.
De ‘global imbalances’uit het begin van dit voorbeeld blijken er opeens heel anders

uit te zien, waarbij de onevenwichtigheden verregaand zijn verminderd. Dit wordt
geïllustreerd in figuren . en ..

Grafiek .: ‘global imbalances’ voor correctie vermogensmutaties





Grafiek .: ‘global imbalances’ na correctie vermogensmutaties

Dit uitgebreide voorbeeld illustreert nogmaals, dat in geval van bruto wederzijdse
vorderingen de vermogensmutaties dermate groot kunnen zijn, dat zij de gebruike-
lijke lopende rekeningsaldi in een geheel ander daglicht stellen.
In de volgende paragraaf zal van een aantal landen, waaronder Nederland en de

VS, voor een aantal jaren de mutaties in het externe vermogen, voor zover niet gere-
gistreerd op de betalingsbalans, in deze laatstgenoemde worden verwerkt.

Toepassing op de Verenigde Staten en enkele andere landen

In tabel . staat de betalingsbalans van de Verenigde Staten voor de jaren  -
. In de diverse onderdelen van deze tabel staan de traditionele betalingsbalans-
data, aangevuld met de veranderingen in het externe vermogen zoals die kunnen
worden gevonden in de betreffende statistieken. Daarbij is de post ‘vermogensmuta-
ties’ berekend door de veranderingen in het externe vermogen (berekend door van
jaar tot jaar de verandering in de gerapporteerde stand van de vermogensstatistieken
te berekenen) te corrigeren voor de betalingsbalansstromen. Het verschil vormt de
vermogensmutaties.

Bij de berekening van de in de nu volgende tabellen gebruikte data is als volgt te werk
gegaan. Het vertrekpunt werd gevormd door de betalingsbalansdata zoals officieel
gerapporteerd. Het saldo op de lopende rekening wordt gecorrigeerd voor de totale
netto vermogenswinsten op de diverse posten op de financiële rekening en op de
officiële reserves.
Vervolgens worden de onderliggende bruto mutaties van deze netto vermogens-

winst geboekt op de financiële rekening en op de post officiële reserves. Daarbij
wordt een in het buitenland behaalde bruto vermogenswinst geboekt als uitvoer van
kapitaal (opbouw van buitenlandse activa). Een in het buitenland gerealiseerd vermo-
gensverlies wordt daarbij geboekt als een negatieve uitvoer van kapitaal (afbouw van
buitenlandse activa, positief teken). Door buitenlanders behaalde vermogenswinsten
worden geboekt als de invoer van kapitaal (opbouw externe passiva). Door hen in





het rapporterende land behaalde vermogensverliezen worden daar gezien als afbouw
van externe passiva (dus een negatieve post bij de invoer van kapitaal, negatief teken).

De aldus berekende data staan in tabel . uitvoerig weergegeven. Daarmee kunnen
in deze tabel de verrichte berekeningen stap voor stap worden gevolgd. In tabellen .
tot en met . zijn de berekeningen herhaald voor Japan, de EMU en Nederland.
Daarbij is weergave van de precieze berekeningen achterwege gelaten en wordt alleen
het eindresultaat gepresenteerd: de betalingsbalans na integratie van de vermogens-
mutaties op het externe vermogen. Alle data zijn ontleend aan het IMF en luiden in
miljarden Amerikaanse dollars
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Tabel . (vervolg)





Tabel .: EMU. Betalingsbalans na correctie vermogensmutaties ( – )





Tabel .: Japan. Betalingsbalans na correctie vermogensmutaties ( – )





Tabel .: Nederland. Betalingsbalans na correctie vermogensmutaties ( –
)

De gecorrigeerde betalingsbalansdata werpen, net als in het eerder uitgewerkte gesti-
leerde voorbeeld, een geheel ander licht op de internationale positie van de Verenigde
Staten. Die is veel minder slecht dan men op grond van de gebruikelijke betalings-
balansdata zou verwachten. Het immense tekort in het lopende verkeer wordt verre-
gaand gecompenseerd door netto vermogenswinsten op de buitenlandse activa, on-





danks het feit dat het land een netto passiefpositie heeft. Een belangrijke verklaring
voert terug op de uiteenlopende samenstelling van de externe activa en passiva van de
VS. Een en ander staat uitgewerkt in hoofdstuk .
De externe positie van de VS blijkt dus minder zwak dan verwacht, hetgeen wel-

licht een verklaring vormt voor de relatieve kracht van de dollar tegenover de andere
belangrijke valuta’s. De Amerikaanse munt is ten opzichte van enkele jaren geleden
weliswaar aanzienlijk in waarde gedaald, maar velen verwachten nog steeds een forse
verdere depreciatie. Dat dit proces zich aanmerkelijk trager voltrekt dan menigeen
verwacht kan wellicht worden verklaard uit het feit dat de externe positie van de VS
veel minder slecht is dan het beeld dat door de gebruikelijke lopende rekeningstatis-
tieken geschetst wordt [Boonstra -b)].

Ook de gecorrigeerde betalingsbalans van Japan blijkt in de meeste jaren (nog) ster-
ker dan de reguliere betalingsbalans. Het tegenovergestelde geldt voor de EMU, die
vanaf  forse netto vermogensverliezen op de buitenlandse bezittingen moest in-
casseren. Dit komt overeen met de opmars van de euro tegenover de dollar en de yen,
die tot forse valutaverliezen in het buitenland zal hebben geleid.

Mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden

Het voorgaande roept de vraag op hoe de in de literatuur en de pers veel besproken
mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden er uit zouden zien als niet naar de re-
guliere, maar naar de gecorrigeerde betalingsbalanscijfers wordt gekeken. Helaas kan
op deze vraag maar een zeer partieel antwoord worden gegeven, omdat de benodigde
data hiervoor ontbreken.
Zo wordt de internationale vermogenspositie van China, dat tegenwoordig zo’n

grote rol speelt bij de wereldwijde betalingsbalansontwikkelingen, door het IMF pas
vanaf  gerapporteerd. De lidstaten van de OPEC, en dan met name die in het
Midden Oosten, houden hun externe vermogenspositie angstvallig geheim. In een
tijdvak waarin deze landen dankzij de hoge olieprijs enorme overschotten in het lo-
pende verkeer boeken nemen zij een groot deel van de modiale betalingsbalansone-
venwichtigheden voor hun rekening. De wijze waarop zij hun overschotten besteden
dan wel beleggen is een belangrijke factor achter het wisselkoersverloop van de grote
valuta’s. Helaas is hierover relatief weinig bekend [Higgins et al. ()].
Data over de externe vermogenspositie van de EMU worden vanzelfsprekend pas

met ingang van  gerapporteerd, waarbij iedere uitbreiding van de eurozone ook
nog eens een reeksbreuk oplevert. In tabel . heb ik de gevolgen van de uitbreiding
van de EMU met Griekenland voor de data genegeerd. Dit kan worden gerechtvaar-
digd omdat de externe activa en passiva van Griekenland verhoudingsgewijs gering
zijn. Ook ben ik ervanuit gegaan dat deze activa en passiva vaak betrekking zullen
hebben op de relaties met andere Europese landen. De data kunnen hiervoor niet
goed worden gecorrigeerd, omdat de regionale spreiding van de internationale activa
en passiva niet voor alle categorieën bekend is.

Toch kan wel degelijk worden getracht om met de gecorrigeerde betalingsbalansop-
stelling de mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden in kaart te brengen, zij het





dat deze benadering dus de nodige beperkingen heeft. Voor de meeste grotere indu-
strielanden zijn immers wel degelijk de benodigde data aanwezig. Grafieken . en .
geven respectievelijk de lopende rekening saldi en de veranderingen in de externe
vermogesposities van de landen van de G.

Grafiek .: lopende rekening saldi G ( – )

Bron: IMF, IFS

Grafiek .: verandering in de externe vermogensposities G ( – )

Bron: IMF, IFS





Om de vergelijking te vereenvoudigen hebben beide grafieken dezelfde schaal. Zoals
kon worden verwacht is het beeld in grafiek . aanmerkelijk gevarieerder dan het
standaardbeeld zoals dat grafiek . is weergegeven.
Vanwege de omvang van de tekorten op de Amerikaanse lopende rekening in re-

cente jaren wordt de grafiek echter dermate ver opgerekt, dat de uitslagen in eerdere
jaren en de saldi van andere landen vrijwel in het niet verdwijnen. Daarom is in
grafieken . en . het verloop van de saldi in de periode  –  apart weerge-
geven. Ook deze jaren werden gekenmerkt door grote onevenwichtigheden op de
betalingsbalans van een aantal landen, althans zo werd het indertijd ervaren [Bartoli-
ni & Lahiri (), Turner ()]. De Verenigde Staten waren, ook toen, de ‘boos-
doener’ met hun zogeheten ‘twin deficits’, terwijl Duitsland en vooral Japan de grote
overschotlanden waren.

Grafiek .: saldo lopende rekening G ( – )

Bron: IMF, IFS





Grafiek .: verandering in de externe vermogensposities G ( – )

Bron: IMF, IFS

Ook uit deze grafieken komt een beeld naar voren dat de financiële onevenwichtig-
heden ook in de jaren ’ minder groot waren dan louter op grond van betalings-
balansdata kan worden verwacht. Zeker als in de beschouwing wordt betrokken, dat
de wederzijdse vermogensposities van landen in die tijd nog aanmerkelijk kleiner
waren dan tegenwoordig, is dit een opmerkelijke constatering.
Het Amerikaanse tekort blijkt kleiner, de Japanse overschotten ook. Dit strookt

met berichten uit die tijd over de financiële missers van bijvoorbeeld Japanse vast-
goedbeleggers in de Verenigde Staten. Overigens moet er wel op worden gewezen dat
een deel van de correctie van de onevenwichtigheden die optrad het gevolg was van
beleidskeuzes. Zo werd, mede in reactie op de onevenwichtigheden in het lopende
verkeer gekozen voor een internationaal gecoördineerd beleid om de koers van de
dollar omlaag te brengen ten opzichte van de Japanse yen en de Duitse mark. Dit
werd onder meer geregeld bij het zogeheten Plaza-akkoord van september  en
het Louvre-akkoord uit februari  [Boughton ()]. Hoewel tot op de dag van
vandaag de meningen verschillen over het antwoord op de vraag of de opgetreden
daling van de dollarkoers aan deze overeenkomsten mag worden toegeschreven of
niet, heeft deze, via de valutawinst op de buitenlandse activa van de Verenigde
Staten, een stevige rol gespeeld bij het redresseren van de onevenwichtigheden.

Tot besluit

In dit hoofdstuk is getracht de in het buitenland gerealiseerde vermogenswinsten en –
verliezen te integreren in de betalingsbalans. Het blijkt dat de op deze wijze verkregen





aangepaste betalingsbalansopstelling een ander licht werpt op de veelbesproken mon-
diale betalingsbalansonevenwichtigheden. Het lijkt dan ook een bruikbare innovatie.
Aan de integratie van de betalingsbalans met de vermogensstatistieken kleven des-

ondanks nog wel de nodige haken en ogen. De eerste betreft de kwaliteit en de be-
schikbaarheid van de beschikbare data. In de hier voorgestelde betalingsbalansinde-
ling wordt de kwaliteit van de betalingsbalansstatistiek en de vermogensstatistiek als
gelijkwaardig behandeld. Wat betreft Nederland is dit sinds  inderdaad terecht.
In de praktijk is voor veel landen de kwaliteit van de internationale vermogensstatis-
tieken op onderdelen tot nu toe nog minder dan gewenst, met name waar het het
effectenverkeer betreft. Toch komen deze data voor steeds meer landen beschikbaar
en aan de verbetering van de kwaliteit ervan wordt gestaag gewerkt.
Een tweede nadeel is, dat de data inzake de externe vermogenspositie nog lang niet

voor alle landen beschikbaar zijn en dat langere tijdreeksen daarbij vaak ontbreken.
Het is dus ook nog niet mogelijk om te toetsen in hoeverre deze statistiek mondiaal
goed sluitend is en waar de statistische verschillen moeten worden gezocht.
Tot slot zijn de vermogensdata, een enkele uitzondering daargelaten, slechts be-

schikbaar op jaarbasis en komen zij slechts met grote vertraging beschikbaar. Voor
de korte termijnanalyses op de financiële markten zijn zij daardoor vooralsnog ten
enen male ongeschikt.Overigens kan dit bezwaar voor een deel worden ondervangen
als regelmatig schattingen van de externe vermogensposities zouden worden gepubli-
ceerd. Voor sommige onderdelen, zoals de effectenposities, moet dit op grond van
beurs- en renteontwikkelingen mogelijk zijn. Ook de invloed van wisselkoersbewe-
gingen op de externe vermogenspositie kan redelijk goed worden ingeschat. De waar-
deverandering van de directe investeringspositie leent zich wellicht minder voor
schatting op maand- of kwartaalbasis. Desondanks moet het mogelijk zijn om tot op
zekere hoogte in te schatten in welke richting de externe vermogenspositie van een
land zich beweegt.
Verder is het evident dat de gebruikelijke betalingsbalansopstelling, los van de

eerder genoemde haken en ogen, een beter beeld geeft van het spaar- en investerings-
gedrag in en de concurrentiepositie van een land. Ook sluit deze opstelling qua
methodologie goed aan op het stelsel van Nationale Rekeningen.
Vanwege al deze overwegingen is het raadzaam om de gewone betalingsbalans-

opstelling te blijven publiceren. Daar komt nog bij dat de betalingsbalansopstelling
wereldwijd is gestandaardiseerd op grond van voorschriften, opgesteld door het IMF.
DNB heeft al aangegeven om deze reden de betalingsbalansindeling niet te kunnen
wijzigen. Wel heeft zij aangegeven voortaan eenmaal per jaar een zogeheten reconci-
liatietabel te publiceren in het Statistisch Bulletin, om de aansluiting tussen de beta-
lingsbalans en de ontwikkeling van de externe vermogenspositie tot stand te brengen
[Aarsman & Lub ()]. Toch lijkt het een goed idee om daarnaast de hier voorge-
stelde opstelling waar mogelijk ook in de officiële statistische bulletins te laten opne-
men. Want deze opstelling biedt inzicht in het antwoord op de vraag, waarom landen
zich gedurende langere tijd een stevig negatief spaarsaldo kunnen veroorloven,
zonder dat hun valuta ineenstort. Ook werpt integratie van de vermogensstatistieken
in de betalingsbalansopstelling in een aantal gevallen een andere kijk op de veelbe-
sproken ‘global imbalances’. Beter inzicht daarin kan bijdragen aan rust op de valuta-
markten en kan beleidsmakers behoeden voor overreacties.
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