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Samenvatting (Summary in Dutch) 
 

 

Door toenemende economische groei en financiële integratie en liberalisering van 

kapitaalmarkten is het internationale kapitaalverkeer sterk gegroeid sinds het begin van de 

jaren negentig van de twintigste eeuw. Was de omvang van de internationale 

kapitaalstromen toen equivalent met circa 7% van het mondiale bruto nationale product, in 

2007, het jaar vóór de val van Lehman Brothers, was deze toegenomen tot 20%. Niet alle 

segmenten van het kapitaalverkeer groeiden even snel; met name de beleggingsstromen 

expandeerden sterk. Ook was er geen sprake van een gelijkmatige groei; het internationale 

kapitaalverkeer vertoont zeer sterke fluctuaties. Zo zakte het kapitaalverkeer tijdens de 

kredietcrisis van 2008-2009 drastisch in, maar groeide weer fors in de jaren daarna. 

Er is een wijdverspreide opvatting dat omvangrijke en volatiele kapitaalstromen 

economische cycli versterken, de kwetsbaarheid van het financiële systeem vergroten en 

macro-economische instabiliteit verergeren. Met name extreem omvangrijke 

kapitaalstromen worden vaak in verband gebracht met zeepbellen (‘bubbles’) op financiële 

markten, inflatie, overmatige kredietgroei en financiële fragiliteit. Een abrupte en sterke 

terugloop van de kapitaalinstroom kan valutadepreciatie tot gevolg hebben, evenals 

dalende prijzen van aandelen en obligaties, teruglopende economische groei en zelfs een 

banken- of valutacrisis. Een veelgebruikt voorbeeld van de invloed van internationaal 

kapitaalverkeer op het economische systeem is de Azië crisis. In het begin van de jaren 

negentig trokken diverse Aziatische landen grote hoeveelheden internationaal kapitaal aan. 

Dat leidde tot een sterke groei van zowel de kredietverlening als van de beurskoersen. 

Maar in 1996 stroomde het kapitaal plots Thailand uit, wat een valutacrisis tot gevolg had. 

De crisis verspreidde zich naar Maleisië, Singapore en Indonesië. En later zelfs naar Zuid-

Korea, China en Japan. In de beginjaren van de 21ste eeuw was er een ook sterke toename 

van de kapitaalinstroom in de Verenigde Staten, wat een bijdrage leverde aan de hausse in 

onroerend goed. Toen de Federal Reserve Board in 2006 haar officiële tarieven verhoogde 
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zette dit een daling van de huizenprijzen in werking. Dit had een domino-effect in het hele 

financiële systeem tot gevolg: de welbekende kredietcrisis van 2008. 

In mijn dissertatie ga ik dieper in op het internationale kapitaalverkeer, en met name 

op de abrupte en omvangrijke toenames (‘surges’) en afnames (‘sudden stops’) van 

internationale beleggingen. Internationaal kapitaalverkeer kan volgens het IMF 

onderverdeeld worden in directe investeringen, portefeuillebeleggingen, financiële 

derivaten, overige investeringen en (officiële) reservebeleggingen. De internationale 

kapitaalstromen betreffen voornamelijk portefeuillebeleggingen. In de dissertatie staan de 

grensoverschrijdende beleggingen in aandelen en obligaties door internationale fondsen 

centraal. Die fondsen zijn o.a. open en gesloten beleggingsfondsen, exchange traded funds 

(ETFs) en hedge funds. Hierbij vormen de aandelenfondsen de grootste categorie; ze 

maken meestal meer dan de helft uit van de totale activa van fondsen. Vergeleken met het 

langlopende internationale verkeer zijn de investeringen van fondsen volatieler en veel 

gevoeliger voor nieuwe informatie. Ook spelen ze een belangrijke rol bij het doorgeven 

van schokken en kunnen ze internationale cycli versterken. Dat maakt dat het onderzoek 

naar dit type internationale beleggingsstromen niet alleen wetenschappelijk maar ook 

maatschappelijk uiterst relevant is. Beleggingen van fondsen zijn vanaf de jaren negentig 

heel sterk toegenomen. Dat was de tijd dat industrielanden hun financiële markten 

dereguleerden en emerging markets hun openheid voor handel en kapitaal vergrootten. 

Mede hierdoor konden de beheerde activa van internationale fondsen meer dan 150-

voudig toenemen van naar schatting 150 miljard US dollar in 2000 tot 25.000 miljard in 

2015. De beleggingsstromen waren echter allesbehalve stabiel en gelijkmatig. Zo zag 

China bijvoorbeeld een sterke instroom in 2000-2006, maar een lagere dan trendmatige 

instroom in 2007 en 2008. In 2009 en 2010 kwamen de aandelenbeleggingen weer het 

land in, maar in 2015 zag het land weer een minder grote instroom. 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen stel ik in deze dissertatie de volgende 

onderzoeksvragen: 
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1. Wat is het beloop van beleggingsstromen? En hoeveel golven van sterke instroom 

van investeringen van fondsen (‘surges’) zijn er de afgelopen decennia geweest? Zijn het 

vooral mondiale factoren die de drijvende kracht vormen achter deze ‘surges’, of zijn het 

binnenlandse factoren? En zijn het mondiale of binnenlandse factoren die vooral de 

grootte van de ‘surges’ bepalen? 

2. Welke abrupte verminderingen van de beleggingsstromen kunnen worden 

geïdentificeerd in de loop der tijd en welke verschillen doen zich hierbij voor tussen 

groepen van landen? En hoe zit het bij deze ‘sudden stops’ met de rol van globale en 

nationale factoren? Welke rol spelen die factoren bij de omvang van de ‘sudden stops’? 

3. Zijn internationale beleggingsstromen pro- of anti-cyclisch vanuit het perspectief 

van het ontvangende land? Daarbij definiëren we procyclisch als er sprake is van een 

positieve correlatie tussen de cyclische component (in relatie tot de trendmatige) van 

kapitaalinstroom en productie. Als die correlatie negatief is spreken we van anticyclische 

stromen. 

4. Wat is de dynamische relatie tussen de beleggingsstromen, aandelenrendementen 

en wisselkoersen? En is die overal hetzelfde? 

Met mijn poging om deze vragen te beantwoorden hoop ik bij te dragen aan de 

wetenschappelijke literatuur die de risico’s analyseert van het internationale 

kapitaalverkeer, in het bijzonder van de internationale beleggingsstromen. ‘Surges’, 

‘sudden stops’, cycliciteit en interacties staan steeds centraal.  

In de inleiding schets ik het probleemveld en geef ik een overzicht van de structuur 

van de dissertatie. Daarna introduceer ik de data die in het hele boek gebruikt worden en 

ga ik in op de sterke toestroom van internationale beleggingen. Daar is opmerkelijke 

genoeg eigenlijk nog maar heel weinig onderzoek naar gedaan. Identificatie van die 

expansie gebeurt door de stromen te schalen naar het totaal van de beheerde activa. We 

spreken dan van een sterke toestroom of ‘surge’ als die stroom zowel in het top 30% van 

de kapitaalstromen naar een bepaald land staat als in het top 30% van de hele populatie. 

Op grond van gegevens van 55 landen kunnen we dan drie golven van ‘surges’ 
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identificeren voor aandelenbeleggingen (gedurende de periode 1996-2013) en twee voor 

obligatiebeleggingen (gedurende 2004-2013). Om na te gaan wat de drijvende krachten 

zijn achter die golven nemen we internationale en nationale factoren in het model op. Het 

blijkt dat vooral internationale factoren bepalend zijn. Maar bij de verklaring van de 

grootte van de golf spelen juist de nationale factoren een dominante rol. 

In het hoofdstuk waar ik de tweede vraag behandel, wordt dezelfde dataset gebruikt. 

Hier staat de plotselinge beëindiging van kapitaalstromen centraal. Deze ‘sudden stops’ 

zijn gedefinieerd als een periode waarin de jaarlijkse verandering van de 

beleggingsstromen één standaarddeviatie beneden het gemiddelde van de populatie met 

waarnemingen is. De ‘sudden stop’ eindigt als de jaarlijkse verandering meer dan één 

standaarddeviatie boven dat gemiddelde is (in een gevoeligheidsanalyse gebruik ik ook 

een alternatieve definitie overigens). Deze definitie wordt toegepast op beleggingsstromen 

naar 65 landen in de periode 2001-2015 en levert op dat er vier golven van ‘sudden stops’ 

zijn: in 2000-2001 (internet crisis en 9/11), in 2007-2009 (internationale kredietcrisis), in 

2011-2012 (Europese schuldencrisis), en in 2014-2015 (mondiale onzekerheid). Van alle 

landen zijn vooral de hoge inkomenslanden (OECD lidstaten) onderhevig aan deze 

‘sudden stops’, terwijl de lagere middeninkomens landen er het minst mee geconfronteerd 

worden. Dat is opvallend, want veel mensen denken dat juist armere landen met ‘sudden 

stops’ geconfronteerd worden. De drijvende krachten achter ‘sudden stops’ zijn vooral 

internationale economische factoren, maar ook binnenlandse economische 

omstandigheden spelen een rol. De omvang van de ‘sudden stops’ wordt echter vooral 

bepaald door binnenlandse omstandigheden. Dit leidt dus ook tot de conclusie dat de 

‘surges’ en ‘sudden stops’ niet eenvoudig als elkaars spiegelbeeld gezien mogen worden.  

Beleggingsstromen zijn veel beweeglijker dan andere vormen van internationaal 

kapitaalverkeer en spelen een steeds belangrijkere rol in internationale financiële markten 

en bij de transmissie van schokken. Daarom is het gewenst de cycliciteit van die stromen 

te onderzoeken. Dat doe ik op een drietal manieren, namelijk op grond van correlaties, 

regressie en de zogenaamde concordantie-index. Die laatste index is een weergave van de 
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mate van synchroniciteit van twee reeksen. Het blijkt overigens dat alle drie de manieren 

zeer vergelijkbare resultaten opleveren. In afwijking van studies naar meer generiek 

kapitaalverkeer blijkt namelijk dat vooral aandelenbeleggingen van fondsen anticyclisch 

zijn, met name na de internationale kredietcrisis van 2008-2009. Obligatiebeleggingen 

blijken overigens cyclischer te zijn dan aandelenbeleggingen. 

De laatste onderzoeksvraag behandel ik in hoofdstuk 5 van de dissertatie. Hier staat 

de dynamiek tussen beleggingsstromen, aandelenrendementen en wisselkoersen centraal. 

Obligatiebeleggingen worden hier buiten beschouwing, omdat hier minder gegevens voor 

beschikbaar waren. De aandelenbeleggingen zijn positief met elkaar gecorreleerd binnen 

de verschillende onderscheiden regio’s, vooral binnen de ‘emerging markets’. Dit 

impliceert dat een land een grotere instroom van aandelenbeleggingen heeft als zijn buren 

ook veel aandelenbeleggingen zien toestromen. De instroom van aandelenfondsen wordt 

gerelateerd aan wisselkoersbewegingen en aandelenrendementen, en wel tegelijkertijd. 

Dan blijkt dat een grotere instroom gerelateerd is aan een appreciërende wisselkoers en 

hogere aandelenrendementen. De hogere aandelenrendementen  liggen ten grondslag aan 

de appreciatie van de binnenlandse wisselkoers. In het algemeen hebben wisselkoersen 

een beperkt direct effect op de aandelenstromen, maar het blijkt dat de interactie tussen 

aandelen, rendementen en wisselkoersen in emerging markets sterker is dan in 

industrielanden. Dat impliceert dat de financiële volatiliteit die voortvloeit uit de 

aandelenbeleggingsstromen ook sterker is in emerging markets.  

In het concluderende hoofdstuk geef ik een beknopte samenvatting van de analyses 

en bespreek ik enkele beleidsimplicaties. Die blijken overigens vooral te bestaan uit een 

oproep aan beleidsmakers om te beseffen dat hun instrumentarium maar in beperkte mate 

effectief kan zijn vanwege het klassieke ‘trilemma’ uit de leer van de internationale 

economische betrekkingen: het is onmogelijk om tegelijkertijd een vaste wisselkoers 

hebben, vrij kapitaalverkeer en een onafhankelijk monetair beleid. Mundell en Fleming 

hebben dit reeds geconstateerd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Maar nog steeds lijken 

politici er nog niet van doordrongen.  
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