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Hoofdstuk 

Tot besluit

Overzicht en samenvatting

In dit proefschrift is een verklaring gezocht voor het verschijnsel dat de ontwikkeling
van de externe vermogensposities van landen steeds meer losstaat van hun nationale
spaarsaldi, zoals die tot uiting komen in het saldo op de lopende rekening van hun
betalingsbalans.
Het vertrekpunt voor het schrijven van dit proefschrift was verwondering over de

op het oog zwakke internationale vermogenspositie van Nederland. Het is in dit
proefschrift meerdere keren herhaald: ons land heeft, alle overschotten in het lopende
verkeer ten spijt, geen sterke internationale vermogenspositie. In de wetenschap dat
het verloop van het saldo op de lopende rekening van oudsher door de beleidsmakers
van ons land belangrijk wordt gevonden is dit een zeer relevante vraagstelling. Dit
belang wordt des te meer duidelijk, nu in het debat omtrent de voorbereiding op de
financieel-economische gevolgen van de vergrijzing van de Nederlandse bevolking
wederom wordt gewezen op de noodzaak om via nationale spaaroverschotten een
netto buitenlands vermogen te creëren [Koopmans (), Van Ewijk et al. ()].
Eind , het jaar waarin ik mij voor het eerst in dit onderwerp verdiepte, had ons

land bruto externe activa en passiva van respectievelijk € . miljard en € .
miljard (circa % BBP). Ultimo , slechts drie jaar later, waren de internatio-
nale activa van ons land opgelopen tot € .miljard en de passiva tot € .miljard
(>  % BBP). Deze snelle toename van zowel de externe activa als passiva illustreert
het enorme tempo waarin de diverse landen in de wereld onderling financieel ver-
vlochten raken. Het illustreert ook het afnemende belang van het saldo op de lopende
rekening als verklaring voor de ontwikkeling voor de externe positie. Bij dergelijke
bedragen hoeven de rendementen op activa en passiva immers maar weinig uiteen te
lopen om toch een groot eigenstandig effect te hebben op de ontwikkeling van de
netto vermogenspositie. Daarbij is geconstateerd dat een groot deel van dergelijke
rendementen, namelijk voor zover zij bestaan uit koerswinsten, waardeveranderingen
van investeringen en valutawinsten of –verliezen niet op de gebruikelijke betalings-
balans worden geregistreerd. De althans op het eerste gezicht slechte aansluiting van
betalingsbalansstatistieken en data over de internationale vermogensposities van
landen heeft in de internationale literatuur inmiddels tot een ware hausse aan publi-
caties geleid over dit onderwerp en aanverwante thema’s. Ter illustratie kan bijvoor-
beeld worden verwezen naar de in de literatuurlijst opgenomen werken van Lane &
Milesi-Feretti, Gorinchas & Rey, Hausmann & Sturzenegger, alsmede de daarin
verder aangehaalde literatuur.

Nadat in hoofdstuk  en  van dit proefschrift achtereenvolgens probleemstelling,
achtergrond en de benodigde basisbegrippen zijn geïntroduceerd, zijn in hoofdstuk 

de drijvende krachten van de externe vermogenspositie van landen daarom theore-





tisch verder uiteengerafeld. Daarbij kwamen, naast het saldo op de lopende rekening
van de betalingsbalans, de volgende grootheden naar voren.
De eerste factor van belang is de omvang van de bruto externe activa en passiva in

verhouding tot het BBP. Hoe hoger deze ratio, des te sterker zullen waarderingseffec-
ten doorwerken.
Ten tweede speelt de samenstelling van activa en passiva een rol van belang. Als de

samenstelling van de activa en die van de passiva sterk van elkaar afwijken zal, ervan
uitgaand dat de rendementen per categorie kunnen verschillen, het totaalrendement
op externe activa en passiva van elkaar gaan afwijken. Dit zogeheten samenstellings-
effect speelt bijvoorbeeld sterk bij de Verenigde Staten, een land waarvan de externe
activa een sterke nadruk kennen op directe investeringen en aandelenbeleggingen,
terwijl de passiva voor een groot deel uit laagrentende obligaties bestaan.
De derde factor is het prestatie-effect. Dat speelt als binnen een categorie de rende-

menten uiteenlopen. Dit treedt bijvoorbeeld op als de beursontwikkeling van een
land afwijkt van die in het buitenland. Daarbij doet zich het wat paradoxale effect
voor dat een duidelijk bovengemiddelde beursprestatie voor de externe vermogens-
positie van een land negatief uitpakt. Het meest tot de verbeelding sprekende voor-
beeld hier is Finland. De buitengewoon krachtige stijging van de koers van het aan-
deel Nokia is op afstand de belangrijkste verklaring van de snelle verslechtering van
de Finse externe vermogenspositie. Toen de koersen van de telecombedrijven na 
scherp daalden herstelde de Finse externe vermogenspositie zich weer. Ook de exter-
ne vermogenspositie van Nederland en Japan kan voor een deel op de relatieve ont-
wikkeling van respectievelijk de AEX en de NIKKEI beursindex ten opzichte van het
buitenland worden verklaard.
De vierde en laatste factor is het valuta-effect: waardeveranderingen in externe

activa ten gevolge van het verloop van de wisselkoers. Dit effect loopt door alle
andere in theoretische zin onderscheiden effecten heen. Weliswaar is het in theorie
mogelijk om het valuta-effect exact te berekenen, maar in de praktijk stuit dit op
problemen. Om het valuta-effect te berekenen is het namelijk nodig om, per catego-
rie, exact de valutaire samenstelling van externe activa en passiva te kennen. Die
informatie is in het algemeen niet voorhanden. Wel is in hoofdstuk  getracht om
voor Nederland het valuta-effect bij de directe investeringen te berekenen hetgeen,
zij het met enkele stevige veronderstellingen, redelijk is gelukt.
In hoofdstuk  zijn de in hoofdstuk  beredeneerde effecten onderzocht voor een

groep industrielanden. Daarbij kon in een aantal gevallen aannemelijk worden ge-
maakt dat zij inderdaad een belangrijke rol hebben gespeeld. Met name de relatieve
prestaties van de aandelenbeurs blijken zich steeds meer te ontpoppen als drijvende
kracht voor de externe vermogenspositie van landen. Dit viel te verwachten, gezien
het snel toenemende belang van grensoverschrijdend beleggen, en het zal zich
daarom in de toekomst ook steeds meer manifesteren.

Beperkingen

Gedurende dit onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat zowel betalingsbalans- als ver-
mogensstatistieken regelmatig en ingrijpend worden bijgesteld. Zeker gegevens over
recente jaren zijn regelmatig het slachtoffer van bijstellingen. Alhoewel voor de





meeste landen zowel betalingsbalansdata als gegevens omtrent de internationale ver-
mogenspositie voor  reeds beschikbaar zijn, is de verwachting dat deze de ko-
mende tijd nog ingrijpend zullen worden gewijzigd. Om deze reden is de analyse
beperkt gebleven tot de jaren tot en met . De vraag die vervolgens naar voren
komt is welke gegevens meer betrouwbaar zijn: de betalingsbalans of de statistieken
inzake de externe vermogenspositie. Deze vraag valt voor de meeste landen op voor-
hand niet te beantwoorden. In de literatuur lopen de invalshoeken in het algemeen
tamelijk sterk uiteen [Hausmann & Sturzenegger (), (), Van Ewijk et al.
(), Gros ()].
In dit proefschrift is deze vraagstelling benaderd met behulp van twee cases, te

weten de Verenigde Staten en Nederland. In de eerstgenoemde case staat de vraag
centraal hoe het komt dat de VS, die jaar na jaar zeer grote tekorten op de lopende
rekening van de betalingsbalans laten optekenen, een verhoudingsgewijs gunstige ex-
terne vermogenspositie hebben. Sterker nog, sedert  is deze niet noemenswaardig
verslechterd. De Amerikaanse externe tekorten hebben tot een ware explosie aan
analyses en verklaringen geleid, zoals blijkt uit de in hoofdstuk  aangehaalde litera-
tuur. De meest opvallende, want meer controversiële analyse is die van Hausmann &
Sturzenegger. Zij constateren dat de VS nog steeds een overschot op de inkomens-
rekening van de betalingsbalans hebben (om precies te zijn: netto positieve kapitaal-
inkomsten hebben). Op grond daarvan concluderen zij vervolgens dat de VS in dat
geval ook een positief netto extern vermogen moet hebben. In een recent artikel
() verbreden zij hun analyse tot meerdere landen en komen zij tot een geheel
andere kijk op de mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden. Daarom verdient
hun analyse, ook al is deze voor de Verenigde Staten in hoofdstuk  al behandeld, op
deze plaats nogmaals aandacht.
Hun analyse, hoewel origineel en met veel wiskunde gelardeerd, is ten principale

van een naïeve simpelheid. Uitgaand van een tamelijk willekeurig berekend rende-
ment op het netto vermogen, rekenen zij vervolgens terug hoe groot dit positieve
externe vermogen dan zou moeten zijn. Het verschil tussen dit bedrag en de officieel
gerapporteerde stand van het externe vermogen duiden zij aan als ‘dark matter’
[Hausmann & Sturzenegger (), ()]. Verder constateren zij dat daarmee ook
de statistieken van de lopende rekening niet deugen, omdat die de veranderingen in
de zwarte materie niet goed registreren. Hun analyse is om meerdere redenen enigs-
zins curieus. Ten eerste omdat zij een fictief rendement loslaten op de netto vermo-
genspositie van landen. De aanname, want dat is het, dat een positief saldo op de
inkomstenrekening per definitie een internationale actiefpositie impliceert gaat
echter veel te ver, omdat duidelijk is dat deze netto positie tegenwoordig voor veel
landen nog maar het topje van de ijsberg is. De bruto standen als percentage van het
BBP zijn verhoudingsgewijs immers veel groter en, zoals uiteengezet in hoofdstuk 

en  van dit proefschrift, hoe groter deze bruto standen zijn, des te sterker kan het
rendement op activa en passiva uiteen gaan lopen. Dan kunnen activa, als zij verhou-
dingsgewijs beter renderen dan de passiva, toch tot positieve kapitaalinkomsten
leiden, ook als sprake is van een netto passiefpositie. Ten tweede, en dat is ernstiger,
gaan zij inconsequent om met de beschikbare statistieken.
Het fundament en vertrekpunt van hun analyse is het onderdeel kapitaalinkom-

sten van de inkomensrekening. Aan de juistheid van de aldaar gerapporteerde data





wordt door HS niet getwijfeld. Dat is begrijpelijk, omdat in geval van twijfel over deze
cijfers hun gehele analyse als een kaartenhuis ineenzakt. Op grond van deze aanname
komen zij vervolgens tot de conclusie dat de door het BEA gerapporteerde data over
de externe vermogenspositie van de VS en indirect ook de Amerikaanse betalings-
balansdata (m.u.v. de inkomstenrekening) niet deugen.
Dit zijn heroïsche en aantoonbaar onjuiste aannames. Ten eerste kan, zelfs bij per-

fecte rapportage van zowel betalingsbalans als schulddata, een positief saldo bij de
kapitaalinkomsten wel degelijk samengaan met een negatief extern vermogen (inter-
nationale passiefpositie). De eerder genoemde samenstellings-, prestatie- en valuta-
effecten kunnen ook bij de op de betalingsbalans geboekte kapitaalinkomsten hun
werk doen en tot op het eerste gezicht verrassende uitkomsten leiden.
Ten tweede zijn er redenen om aan te nemen dat de registratie van de kapitaalin-

komsten op de betalingsbalans niet perfect is. Zelfs als wordt afgezien van waardemu-
taties, die naar hun aard niet zichtbaar zijn op de gebruikelijke betalingsbalansopstel-
ling, moet worden gevreesd dat voor veel landen de registratie van de
kapitaalinkomsten te wensen overlaat. De kans bestaat dat meegekochte en -ver-
kochte rente (in geval van obligatiebeleggingen), dividenden (in het geval van beleg-
gingen in aandelen) en gemanipuleerde winsten (bij directe investeringen) de juiste
registratie verstoren. In ieder geval is er geen reden om de kwaliteit van de inkom-
stenrekening van de betalingsbalans, als enige statistiek, boven alle twijfel te verhef-
fen.
Al met al valt de analyse van Hausmann & Sturzenegger niet in ieder opzicht hele-

maal serieus te nemen. Toch wijzen zij terecht op het gegeven dat de betalingsbalans
en de vermogensstatistieken slecht op elkaar aansluiten. Ook kan hun stelling, dat de
‘winst’ die de Verenigde Staten op hun buitenlandse vermogen weten te boeken voor
een deel kan worden aangeduid als ‘seigniorage’ op de creatie van dollars, zonder
meer worden onderschreven [Buiter (-a), Boonstra (-b)].
Hun constatering dat het bij de analyse van de veelbesproken ‘global imbalances’

niet langer volstaat om uitsluitend naar de betalingsbalans te kijken lijkt wel geheel
terecht.

Daniel Gros () komt in zijn analyse exact tot de tegengestelde conclusie als
Hausmann & Sturzenegger. Net als zij begint ook Gros bij de kapitaalinkomsten,
maar hij maakt vervolgens plausibel dat op deze rekening de winsten die buiten-
landse investeerders op hun directe investeringen in de Verenigde Staten halen syste-
matisch worden onderschat. De Amerikaanse inkomstenrekening zou, als deze winst-
en correct zouden worden geregistreerd, juist fors negatief zijn. Hij concludeert
daarbij ook dat de waarde van buitenlandse investeringen in de VS veel te laag wordt
weergegeven en dat de externe vermogenspositie van de VS nog veel slechter is dan
het BEA aangeeft. In hun artikel van juli  gaan Hausmann & Sturzenegger in op
deze kritiek in een poging deze te weerleggen, iets waar zij niet overtuigend in slagen.

Ook in de analyse in hoofdstuk  van dit proefschrift wordt uitgebreid ingegaan op de
gebrekkige aansluiting tussen de betalingsbalansstatistieken en de internationale ver-
mogenspositie van de Verenigde Staten. Daarbij wordt geconcludeerd dat het ‘gat’
dat op het eerste gezicht tussen de statistieken zit, zelfs onder de veronderstelling dat





beide statistieken van vergelijkbare kwaliteit zijn, verregaand kan worden verklaard
uit samenstellingseffect, prestatie-effect en valuta-effect. Er is geen zwarte materie of
andere economische voodoo voor nodig.

De Nederlandse case in hoofdstuk  is in veel opzichten het spiegelbeeld van die van
de VS. Ons land heeft al vele decennia een structureel en hoog nationaal spaarover-
schot. Toch wil het met de opbouw van een netto externe actiefpositie niet echt vlot-
ten. Deze is maar marginaal positief en is sinds het begin van de jaren ’ per saldo
zelfs verslechterd.
Dit is slecht nieuws omdat, zoals al eerder uiteengezet, Nederlandse beleidsmakers

traditioneel een groot belang hechten aan het saldo op de lopende rekening van de
betalingsbalans. Zo kende ons land gedurende lange tijd een formele betalingsbalans-
doelstelling: een structureel overschot was nodig ter financiering van de ontwikke-
lingshulp [De Roos (), Koopmans (-b)]. Eerder, in , werd al eens een
zogeheten bestedingsbeperking afgekondigd omdat in de ogen van het kabinet
sprake was van overbesteding. Daardoor was de lopende rekening in het rood beland
en dreigde de deviezenvoorraad uitgeput te raken [Zijlstra ()]. In de jaren ’
werd het spaaroverschot gebruikt ter bepaling van de ruimte voor het maximaal toe-
gestane begrotingstekort [Koopmans (-a) (-b)]. Sedert het begin van de jaren
’ wordt een overschot op de lopende rekening belangrijk geacht in de voorberei-
ding op de vergrijzing [Bovenberg (), Koopmans (), Van Ewijk et. al ()].
Dit overschot moet leiden tot een positief netto buitenlands vermogen, waarop kan
worden ingeteerd als onder invloed van de vergrijzing de economische basis van ons
land versmalt. In dit kader is het dan slecht nieuws als dit netto vermogen er niet
blijkt te zijn.
Tot dusver wordt dit verschijnsel in het beleidsdebat terzake vooral genegeerd dan

wel toegeschreven aan slechte statistieken. Deze benadering is net zo inconsequent als
die van Hausmann & Sturzenegger. Ook hier wordt één statistiek, in dit geval de
betalingsbalans (die met het goede nieuws), tot de veruit meest betrouwbare verheven
en de andere statistiek (in dit geval de vermogensstatistiek, die met het slechte
nieuws) afgeserveerd als onbetrouwbaar, ook al zijn beide statistieken uit dezelfde
bron afkomstig (DNB) en maken zij gebruik van dezelfde onderliggende rapportages.
In het algemeen is er geen reden om de ene statistiek verregaand superieur te

achten boven de andere. Beide statistieken kennen forse bijstellingen en beide
kennen hun sterke en zwakke punten. Zo worden delen van de betalingsbalans juist
geschat op basis van harde onderdelen van de vermogensstatistieken. De registratie
van het effectenverkeer kent zowel bij de betalingsbalans als bij de vermogensstatis-
tiek problemen. De statistische basis onder de registratie van het lopende verkeer is
voor veel Europese landen verzwakt als gevolg van de vorming van de EMU. Kortom,
er bestaat alle reden tot enige terughoudendheid bij het doen van al te stellige uitspra-
ken bij de analyse van de betalingsbalans. In het gebruik hebben zowel de vermogens-
statistieken als de betalingsbalans zo hun merites, al naar gelang welke analytische
invalshoek de gebruiker heeft.
Wel kan voor ons land worden gesteld dat sinds  beide statistieken een verge-

lijkbare kwaliteit kennen. Bij de analyse in hoofdstuk  blijkt voorts dat, gebruikma-
kend van het analysekader uit hoofdstuk , een groot deel van het ‘zwarte gat’ tussen





cumulatief spaaroverschot en netto extern vermogen kan worden verklaard. Welis-
waar blijft er een forse te verklaren restpost, toch kan niet aan de stellige indruk
worden ontkomen dat er in het buitenland geen grote pot met geld ligt die DNB bij
de opstelling van de statistieken van het externe vermogen structureel over het hoofd
ziet [Boonstra (-d), Bruinshoofd & Kool ()].

Afscheid van de lopende rekening?

Als er op basis van dit proefschrift één conclusie kan worden getrokken, dan is het
wel dat het informatiegehalte van de lopende rekening van de betalingsbalans steeds
minder is geworden. Daar staat dan tegenover, dat steeds meer en steeds betere in-
formatie beschikbaar komt over de internationale vermogenspositie van landen. Dit
moet gevolgen hebben voor de manier waarop tegen de veelbesproken ‘global imba-
lances’ wordt aangekeken. Ook kan dit verschijnsel niet langer worden genegeerd in
landen waar de lopende rekening nog impliciet of expliciet een rol in het beleid
speelt.

Mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden

Met Hausmann & Sturzenegger concludeer ik, zij het op geheel andere gronden (en
met een geheel ander resultaat), dat de vermeende onevenwichtigheden in de wereld-
economie anders liggen dan men op grond van de saldi op de lopende rekening van
de diverse landen zou verwachten. De financiële positie van de Verenigde Staten is
sterker dan het cumulatieve tekort op de lopende rekening doet vermoeden, terwijl
voor een aantal overschotlanden het omgekeerde geldt. De oorzaak hiervoor ligt in de
niet op de betalingsbalans geregistreerde waardeveranderingen, zoals beschreven in
hoofdstuk  en geïllustreerd in hoofdstuk . Om een beter zicht te krijgen wordt in
hoofdstuk  een nieuwe indeling van de betalingsbalans voorgesteld: de vermogens-
opstelling.
In de vermogensopstelling van de betalingsbalans worden eerst met behulp van de

externe vermogensstatistieken en de reguliere betalingsbalansopstelling de ‘onzicht-
bare’ waardeveranderingen uitgerekend. De aldus berekende waardeveranderingen



. Bij deze conclusie hoort een belangrijke kanttekening en die betreft de onzekerheid inzake de
omvang van de kapitaalvlucht. Het mag niet worden uitgesloten dat in de loop der decennia voor grote
bedragen aan contant geld naar het buitenland is gebracht om deze aan het oog van de fiscus te onttrek-
ken. Hoewel hier bij de opstelling van de betalingsbalans tot op zekere hoogte rekening mee wordt ge-
houden, is deze registratie naar zijn aard onvolledig. Evenmin worden hier rendementen aan toegere-
kend. De problemen zijn van velerlei aard. Het is denkbaar dat geld naderhand alsnog is geconsumeerd.
Het kan ook zo zijn dat zij in het buitenland zijn omgezet in beleggingsportefeuilles. Daarmee zouden
activa van Nederlanders worden onderschat. Voorzover vanuit die beleggingsportefeuilles in Nederlandse
effecten wordt belegd, worden de externe passiva van ons land ook nog eens overschat. Omgekeerd heeft
ons land in de loop der decennia ook tamelijk massaal buitenlands vluchtkapitaal in contanten aange-
trokken, met name vanuit België. Ook de omvang hiervan is niet bekend.
Hoe het ook zij, voor zover er sprake is van een omvangrijk zwart vermogen in het buitenland kan in
ieder geval worden gesteld dat dit, met uitzondering van de individuen die het betreft, geen noemens-
waardige rol speelt bij de opvang van de gevolgen van de vergrijzing in ons land.



worden vervolgens in de betalingsbalans behandeld door ze in de reguliere betalings-
balansopstelling te boeken alsof het een financiële stroom betreft [Boonstra (-a)
(-c)]. Op deze wijze kan, zonder al te heroïsche aannames of zonder bepaalde
statistieken geheel te negeren, tot een beter inzicht worden gekomen in de ontwikke-
lingen van de financiële positie van landen.

Het beeld dat uit de nieuwe vermogensopstelling van de betalingsbalans naar voren
komt geeft, zoals mocht worden verwacht, een geheel andere kijk op de mondiale
betalingsbalansonevenwichtigheden. In tegenstelling tot Hausmann & Sturzenegger
(), waarin zij hun ‘dark matter’ ook op een grotere groep landen loslaten, vereist
mijn benadering geen grammetje ‘dark matter’ om toch tot een wezenlijk verbeterd
inzicht in de mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden te komen. Daarmee is de
nieuwe opstelling een nuttige aanvulling op de gebruikelijke betalingsbalansopstel-
ling.

Bij het samenstellen van de nieuwe betalingsbalansopstelling worden de statistieken
inzake de externe vermogensposities en de betalingsbalansstatistiek gelijkwaardig be-
handeld. Dit lijkt de beste weg, zeker in vergelijking met benaderingen van andere
auteurs die hetzij de vermogensstatistieken als grotendeels irrelevant terzijde schui-
ven (CPB), dan wel alle statistieken (met uitzondering van de kapitaalinkomstenreke-
ning) als onbruikbaar afdoen (Hausmann & Sturzenegger). Daarom is de vermogens-
opstelling van de betalingsbalans naar mijn mening superieur aan de ‘dark matter’
benadering.

Toch passen enkele kanttekeningen, waarvan de belangrijkste is dat de nieuwe opstel-
ling wel kan dienen als aanvulling op de gebruikelijke opstelling, maar deze niet kan
vervangen. Dit is niet alleen het geval vanwege internationale richtlijnen, zoals Aars-
man & Lub () terecht aangeven, maar ook vanwege tal van praktische overwe-
gingen die te maken hebben met de tijdige beschikbaarheid van data en bij de aan-
sluiting bij het stelsel van Nationale Rekeningen. Verder is het natuurlijk zo dat
inzicht in de financiële stromen van groot belang is, omdat prijzen van financiële
activa en valuta’s nu eenmaal via transacties tot stand komen. Vermogensmutaties
verschaffen weliswaar inzicht in de financiële positie van landen en hebben daarmee
zonder twijfel invloed op de wijze waarop de kredietwaardigheid van een land wordt
gepercipieerd, maar de uiteindelijke prijsvorming komt tot stand op de financiële
markten. Voorts verschaffen de ‘gewone’ lopende rekening en daarin vooral de han-
delsbalans ook informatie over de stand van de bedrijvigheid binnen een land.
Daarom wordt voorgesteld om, naast de bestaande opstellingen van de betalingsba-
lans,voortaan ook de zogeheten ‘vermogensopstelling’ van de betalingsbalans te pu-
bliceren.

Extern vermogen en vergrijzing

Zoals uiteengezet in de inleiding in hoofdstuk , speelt de opbouw van het externe
vermogen in de visie van sommige beleidsmakers een rol bij de opvang van de finan-
ciële gevolgen van de vergrijzing [Koopmans (), Bovenberg ()]. Uit de in dit





proefschrift gepresenteerde analyse komt naar voren dat een omvangrijk nationaal
spaaroverschot, zelfs als dat zoals in het geval van Nederland decennia lang jaarlijks
wordt gerealiseerd, geen garantie biedt voor een positief extern vermogen. De drij-
vende krachten van de externe vermogenspositie lenen zich in het algemeen slecht
om beleid te formuleren ter vorming van een netto internationale actiefpositie. Ster-
ker nog, als een land economisch zeer succesvol is en zijn effectenbeurs beter pres-
teert dan buitenlandse beurzen, zoals Finland en tot op zekere hoogte ook Nederland,
loopt dit het gevaar te worden ‘beloond’ met een forse internationale passiefpositie.
Toch zullen weinigen betwisten dat Finland zonder Nokia slechter af zou zijn ge-

weest dan het nu was. Dit roept de vraag op naar de beleidsrelevantie van de netto
internationale vermogenspositie. Zoals in de volgende paragraaf zal worden uiteenge-
zet is die relevantie er in beginsel wel, maar veel hangt af van de wijze hoe de inter-
nationale positie is opgebouwd en hoe kwetsbaar een land is voor omslagen in het
sentiment op de financiële markten.
Voor wat betreft de voorbereiding op de vergrijzing is de conclusie dat het goed is

om, zoals Nederland, een solide op kapitaaldekking gebaseerd pensioenstelsel te ont-
wikkelen. Dit zal niet per definitie tot een netto internationale actiefpositie leiden.
Het kan wel, maar hoeft niet, getuige de Nederlandse case. Moeten beleidsmakers
daar wakker van liggen? Of moeten zij extern vermogen en lopende rekening als be-
leidsdoelstellingen in het museum bijzetten?

De beleidsrelevantie van het nationaliteitsbegrip in de economie

Na het voorgaande kan men de vraag stellen wat de beleidsrelevantie van het saldo op
de lopende rekening nog is. Dezelfde vraag kan overigens met evenveel recht worden
gesteld ten aanzien van het externe vermogen, zeker in een tijdperk van steeds verder
voortschrijdende mondialisering.
In ieder geval kan, zoals ook in hoofdstuk  al aangegeven, worden geconcludeerd

dat landen zich in een wereld van vrij kapitaalverkeer gedurende lange tijd omvang-
rijke tekorten in het lopende verkeer kunnen veroorloven. De huidige omvang van de
mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden was nog maar enkele decennia geleden
volstrekt ondenkbaar. Dat een industrieland, zoals Nederland in , een bestedings-
beperking doorvoert in reactie op één jaar met een omvangrijk tekort op de lopende
rekening is iets wat wij ons in de huidige context van vrij kapitaal en convertibele
valuta niet meer goed kunnen voorstellen. Wel is het van belang hoe een land zijn
lopende tekorten financiert. Moet het daarvoor in vreemde valuta lenen, dan blijft het
kwetsbaar als vanouds. Is het daarentegen in staat tekorten te financieren met risico-
dragend kapitaal, of kan het in de eigen valuta luidende schuld uitgeven, dan kunnen
omvangrijke betalingsonevenwichtigheden langdurig worden volgehouden.
Zoals blijkt uit hoofdstuk  kent het voor waardeveranderingen gecorrigeerde saldo

op de lopende rekening van de betalingsbalans (vermogensopstelling) voor ons land
een sterk fluctuerend verloop. Dit is, gezien de stand van de bruto activa en passiva
die de grens van % BBP inmiddels ruimschoots hebben overschreden, niet ver-
wonderlijk. Andere kleine open economieën kennen hetzelfde fenomeen of zullen er
meer mee geconfronteerd worden naarmate zij meer via grensoverschrijdend financi-





eel verkeer met de wereldeconomie vervlochten raken. Als dan de netto externe
positie van een land grotendeels wordt bepaald door koersbewegingen op beurzen,
veranderingen in rentestanden en het verloop van wisselkoersen dan is het een vol-
strekte illusie dat nationale beleidsmakers hierop nog enige invloed kunnen uitoefe-
nen. Als de wereld steeds meer vervlochten raakt met financieel verkeer zullen, on-
danks ons nationale spaaroverschot, als uitvloeisel van de diversificatiestrategie van
buitenlandse beleggers en investeerders steeds grotere delen van het Nederlandse be-
drijfsleven in buitenlandse handen komen. Overigens zal dit verschijnsel andere
landen net zo goed treffen. Dit besef dringt in ons land geleidelijk door en leidt soms
tot stevige discussies over de vermeende gevaren dan wel voordelen van de ‘uitver-
koop van Nederland’. Het daarmee blijkbaar onvermijdelijk gepaard gaande ‘oranje-
gevoel’ roept herinneringen op aan de e-eeuwse discussies in Duitsland over de
‘Überfremdung’ van de Duitse economie [Kindleberger (), Boonstra (-d)].
Het is echter een open vraag of een land er per definitie slechter van wordt als zijn

buitenlandse passiva de omvang van de buitenlandse activa overtreffen. Het ant-
woord op deze vraag is niet eenduidig en gaat de reikwijdte van dit proefschrift te
buiten. Daarom kan dit thema op deze plaats niet volledig worden uitgediept. Toch
zijn enkele opmerkingen hier op hun plaats. Of een netto internationale passiefpositie
slecht is voor een land hangt deels af van de samenstelling van de externe passiva. Als
een land zichzelf in de positie van een traditioneel schuldenland heeft gemanoeuv-
reerd, met een forse terug te betalen schuld in vreemde valuta, dan is het zoals gezegd
zeer kwetsbaar voor omslagen van het sentiment op de financiële markten. Zeker als
het daarbij geforceerd overschotten op de lopende rekening moet zien te realiseren,
teneinde aan rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen is dit zonder meer wel-
vaartsverlagend.
Voor zover de buitenlandse passiva bestaan uit risicodragend kapitaal, zoals port-

foliobeleggingen in aandelen, deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven en directe
investeringen ligt dit al geheel anders. Onder de cruciale veronderstelling (waarover
later meer) dat buitenlandse aandeelhouders net als hun Nederlandse tegenvoeters
primair streven naar winstmaximalisatie, maakt het niet zoveel uit of een bedrijf gro-
tendeels in buitenlandse handen is of niet. Het aandeel van Nederlandse aandeelhou-
ders in het kapitaal van Koninklijke Olie lag in de halve eeuw voorafgaand aan de
vorming van Royal Dutch Shell steeds beneden de %. ABN AMRO is al sinds vele
jaren de facto voor het grootste deel in buitenlandse handen [Sluyterman & Van der
Zanden (), Koelewijn ()]. Toch werd dit pas een issue nadat activistische
aandeelhouders zich begin  gingen roeren en de bank doelwit van een overname-
proces werd. Ook hebben de Finse economie en maatschappij enorm geprofiteerd
van het succes van Nokia, ook al waren de aandelen van het bedrijf voor het grootste
deel in buitenlandse handen en leidde de spectaculaire koersstijging van het aandeel
Nokia tot een scherp oplopende externe passiefpositie. Men zou daarom kunnen con-



. Overigens zullen ook ‘grote’ landen, naarmate hun bruto externe activa en passiva in verhouding
tot hun BBP toenemen, steeds meer gaan ervaren dat de ontwikkeling van hun netto externe vermogen
losstaat van hun nationale spaarsaldo.



cluderen dat ‘de uitverkoop van ons bedrijfsleven’ niet alleen onontkoombaar is,
maar daarbij ook nog eens geen kwaad aanricht in de economie.

Toch past hier een stevige nuancering. De bovenstaande optimistische redenering
gaat zoals gezegd uit van de cruciale veronderstelling dat de buitenlandse aandeel-
houders c.q. beleggers het spel volgens dezelfde regels spelen als de binnenlandse. Dit
is echter niet vanzelfsprekend. Veel kapitaal komt tegenwoordig vanuit ‘emerging
markets’ die weliswaar economisch in de vaart der volkeren worden opgestuwd,
maar die opereren onder een geheel ander politiek systeem. Daarbij is het waarschijn-
lijk dat sommige van hen een strategische agenda hebben. In dat kader kan worden
gedacht aan landen als China en Rusland, twee landen die er geen enkel been in
zullen zien om, indien mogelijk, de politieke, economische en wellicht zelfs militaire
positie van het westen (en dan met name de Verenigde Staten) te ondermijnen. Het is
tegen deze achtergrond dat de vorming van ‘Sovereign Wealth Funds’ door sommige
van deze landen door sommigen met argusogen wordt gevolgd [DNB (), Struijs
()].
Net zomin als het een plezierig gevoel is dat West Europa voor olie en gas straks

volledig afhankelijk is van energieleveringen uit niet-democratische landen die in het
verleden al meerdere malen hebben aangetoond dat zij de inzet van energie als poli-
tiek drukmiddel niet schuwen, is het verstandig om de zeggenschap over strategische
bedrijven en sectoren geheel uit te leveren aan landen die politiek niet per definitie
bevriend zijn.
De Finnen, Fransen en Amerikanen opereren hierin minder naïef dan ons land. Zo

was de buitenlandse zeggenschap over Nokia eind jaren ’ circa %, ondanks het
feit dat buitenlandse aandeelhouders % van de aandelen van het bedrijf in handen
hadden [Lewis ()]. Bij de in begin september  via de fusie van het staats-
bedrijf Gaz de France en het particuliere energiebedrijf Suez gevormde nieuwe
Franse energiemaatschappij GDF-Suez houdt de Franse staat een fors aandeel van
ruim % in het aandelenkapitaal. Daarmee heeft de Franse staat haar grip op de
energiesector vergroot. Voor de Verenigde Staten was de verkoop van de Newark
container terminal aan de Dubai Port Authority begin  uiteindelijk onaanvaard-
baar. Buitenlandse zeggenschap over deze strategisch geachte bedrijven werd een stap
te ver geacht. Rusland heeft de afgelopen jaren de buitenlandse invloed op de Russi-
sche oliewinning teruggedrongen, terwijl ook China onlangs aankondigde buiten-
landse overnames in strategische sectoren tegen te willen gaan [het Financieele Dag-
blad,  augustus ]. Deze houding staat in schril contrast met de gretigheid
waarmee het Nederlandse Ministerie van Financiën heeft getracht om de luchthaven
Schiphol te verkopen aan de hoogste bieder, dit ter verlaging van de staatsschuld.
Dit is geen pleidooi voor protectionisme en het weren van buitenlandse aandeel-

houders. In het algemeen kan worden gesteld dat buitenlandse aandeelhouders niet
slechter of beter zijn dan Nederlandse aandeelhouders. Wel dient de overheid zich



. Dit standpunt wordt bijvoorbeeld onomwonden verwoord door de Tilburgse hoogleraar Harry
Huizinga in het Financieele Dagblad van  juli .
. Overigens is het in deze context wel zeer merkwaardig dat de Amerikanen het wel zover laten

komen dat zij de rente op hun kapitaalmarkt geheel door buitenlandse centrale banken, die van concur-
rentgrootmacht China voorop, laten bepalen.



bewust te zijn van de strategische relevantie van bepaalde ondernemingen en secto-
ren, waarbij zij bij hoge uitzondering moet kunnen ingrijpen. Want het is nu eenmaal
een feit dat niet alle landen het spel der globalisering volgens dezelfde spelregels
spelen.

Het hoeft in het algemeen niet erg te zijn als het merendeel van de aandelen in het
bedrijfsleven van een land in buitenlandse handen is. Toch kan een forse netto bui-
tenlandse schuldpositie ook voor een industrieland acuut tot problemen leiden. Dat
ondervond in  nog IJsland, een klein, welvarend land met een omvangrijk extern
tekort en netto passiefpositie, dat in dat jaar slachtoffer werd van een stevige senti-
mentomslag op de financiële markten, uitmondend in een forse depreciatie van de
valuta. Voor ons land en de andere lidstaten van de EMU is althans dat probleem
opgelost: met de invoering van de euro lopen wij, anders dan IJsland, nooit meer het
gevaar als klein land speelbal van het sentiment op de financiële markten te worden.
Dankzij de deelname aan de EMU is voor alle betrokken landen het belang van hun
externe vermogenspositie drastisch afgenomen. Dit is één van de vele grote, maar
weinig benoemde voordelen die invoering van de euro aan de in de EMU deelne-
mende lidstaten heeft gebracht.
Uiteraard blijft de externe vermogenspositie van de EMU als geheel wél van

belang. Net als de Verenigde Staten heeft ook de EMU een grote economie, een groot
aandeel in de wereldhandel, diepe financiële markten, een solide bankwezen en een
grote valuta. Dat schept voor de EMU mogelijkheden om, net als de Verenigde
Staten, zich ‘exorbitante privileges’ toe te eigenen. Want, zoals de analyse van de
externe positie van de Verenigde Staten in hoofdstuk  van dit proefschrift leerde,
voor economisch grote landen gelden nu eenmaal andere spelregels.

Conclusies

Ter afronding een samenvatting van de belangrijkste conclusies c.q. aanbevelingen
die op basis van dit onderzoek kunnen worden getrokken. De in hoofdstuk  gefor-
muleerde centrale probleemstelling van dit proefschrift luidt:

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

Het antwoord op deze vraag is in zoverre eenduidig, dat in ieder geval kan worden
geconcludeerd dat het belang van het saldo op de lopende rekening voor de verkla-
ring van de netto externe vermogenspositie van een land steeds minder wordt. Als
gevolg van het vrije grensoverschrijdende kapitaalverkeer bouwen landen steeds om-
vangrijker onderlinge bruto actief- en passiefposities op. Daardoor worden niet op de
betalingsbalans geregistreerde waardeveranderingen als verklarende factor steeds be-
langrijker. Voor kleine open economieën met ook in verhouding tot het BBP grote
actief- en passiefposities, zoals Nederland, Zwitserland en Finland, zijn deze waarde-
ringseffecten veel belangrijker dan het saldo in het lopende verkeer.
Deze waarderingseffecten kunnen zoals gezegd op hun beurt weer analytisch

worden ingedeeld in samenstellings-, prestatie- en valuta-effecten, zij het dat deze
empirisch in de praktijk niet altijd even goed kunnen worden onderscheiden.





Door deze vermogensmutaties in de beschouwing te betrekken wordt een beter in-
zicht verkregen in de ontwikkeling van de externe vermogenspositie van landen. Het
is niet nodig om daarbij nieuwe begrippen, zoals ‘dark matter’ te introduceren. Een
zorgvuldige analyse van de samenstelling van externe activa en passiva volstaat om
een redelijk tot goede aansluiting tussen de betalingsbalansstatistieken en de statistie-
ken inzake het externe vermogen van landen te krijgen. Dat geldt ook voor de Ver-
enigde Staten.
Er wordt wel voor gepleit om voortaan, naast de gebruikelijke betalingsbalansop-

stelling, ook een voor waardeveranderingen gecorrigeerde opstelling te publiceren.
Deze opstelling, in hoofdstuk  geïntroduceerd als de vermogensopstelling van de
betalingsbalans, verschaft waardevolle informatie over de ontwikkeling van de exter-
ne positie van landen.

Met het antwoord op de centrale probleemstelling is ook het antwoord op de in
hoofdstuk  gestelde afgeleide vragen, die naar de verklaring van de zwakke externe
vermogenspositie van Nederland, in feite al gegeven. Als gevolg van de zeer grote
openheid van onze economie, met bruto externe activa en passiva van ruim %
BBP, is ons land zeer gevoelig voor verschillen in vermogenswinst tussen activa en
passiva. Zoals in hoofdstuk  nader uiteengezet, hebben deze het saldo op de lopende
rekening, hoe indrukwekkend dat ook moge zijn, qua omvang verre overvleugeld.

Tenslotte resteert het antwoord naar op de vraag of het met het oog op de vergrijzing
van de bevolking slecht is als landen er niet in slagen om een forse positieve netto
internationale vermogenspositie op te bouwen. In dit kader valt ook de vraag naar de
gevolgen van de zwakke vermogenspositie van ons land en de eventueel daaruit
voortvloeiende beleidsconsequenties. Het antwoord op deze vraag is eerder in dit
hoofdstuk al gegeven: het is goed om, zoals Nederland, een solide op kapitaaldekking
gebaseerd pensioenstelsel op te bouwen. Of dit wel of niet tot een netto internationale
actiefpositie zal leiden is tegen de achtergrond van de vorige paragraaf eigenlijk niet
zo heel relevant.

Resteren de volgende slotopmerkingen.
Ten eerste moet, voor zover dat nog niet is gebeurd, afscheid worden genomen van

het saldo op de lopende rekening als beleidsvariabele. Hiertoe leent deze grootheid
zich slecht, verder is de relevantie voor de opbouw van een netto internationale ver-
mogenspositie uiterst beperkt. Ten tweede moet ons land zich bezinnen hoe om te
gaan met de externe vermogenspositie. Daarbij gaat het zoals gezegd niet eens zozeer
om de vraag of ons land een netto actief- of passiefpositie heeft. Zelfs als ons land een
stevige netto actiefpositie zou hebben, dan nog zullen buitenlandse beleggers en in-
vesteerders grote aandelen van het Nederlandse bedrijfsleven bezitten. Dat is nu een-
maal automatisch de uitkomst als beleggers, op zoek naar een optimale wereldwijde
spreiding van hun bezit, in een wereld van vrij internationaal kapitaalverkeer hun
portefeuille samenstellen. Dit lot zal overigens ieder open land treffen. De te beant-
woorden vraag is op welke wijze ons land hiervan kan profiteren, zonder dat de zeg-
genschap over strategische bedrijven en sectoren verloren gaat. Tegelijkertijd moet





worden gewaakt tegen protectionisme, zoals dat momenteel her en der de kop op-
steekt in reactie op de perikelen rond de buitenlandse overname van ABN AMRO.
Ten derde gaat het proces van globalisering naar het zich laat aanzien (en naar

mag worden gehoopt) onverminderd door. Daarbij veranderen de mondiale machts-
verhoudingen en verschuift het economische en politieke zwaartepunt steeds meer in
de richting van de grotere emerging markets. Die zullen daardoor steeds meer de
regels van het spel gaan dicteren. Als ons land invloed wil blijven houden op de spel-
regels waarlangs het proces van globalisering zich de komende decennia zal gaan
ontwikkelen, dan zal het dat alleen kunnen doen in de context van een sterke Euro-
pese Unie. De invloed van kleine landen, hoe rijk die per capita ook zijn, zal tegen de
achtergrond van de opkomst van de grote emerging markets steeds kleiner worden.
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