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Saldo Nederlandse lopende rekening verder omhoog 

Tussen de betalingsbalansen van Europese landen zitten grote verschillen. Landen als Duitsland en 
Nederland hebben een fors overschot, wat betekent dat zij veel meer exporteren dan importeren, 
terwijl bijvoorbeeld Griekenland, Spanje en Portugal een groot tekort hebben. Een structureel tekort 
houdt in dat de externe vermogenspositie van een land verslechtert en is op lange termijn 
onhoudbaar. Aangezien eurolanden vooral handel drijven met elkaar zijn tekorten en overschotten 
voor een deel elkaars spiegelbeeld. Een belangrijke indicator van betalingsbalansonevenwichtig-
heden is het saldo van de lopende rekening. Deze grootheid staat weer volop in de schijnwerpers.  
  
Sinds de jaren tachtig toont het saldo van de Nederlandse lopende rekening een stijgende tendens. 
Nederland exporteert meer dan het importeert. Bij het saldo op de lopende rekeningen spelen 
verder de inkomsten uit vermogens en de inkomensoverdrachten een rol. De inkomsten uit 
vermogens kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door ontwikkelingshulp en afdrachten aan de Europese 
Unie is het saldo van de vermogensoverdrachten voor Nederland over het algemeen negatief. Het 
saldo op de Nederlandse lopende rekening is sinds 2000 internationaal gezien hoog. Een verklaring 
hiervoor is het succes van Nederland als exportland. Wat gebeurt er met het geld dat Nederland 
verdient met de export?  
 
Een overschot op de lopende rekening betekent dat de besparingen van Nederlandse ingezetenen 
groter zijn dan de investeringen van Nederlandse ingezetenen in Nederland. Vooral niet-financiële 
bedrijven hebben sinds 2000 hogere netto besparingen (besparingen minus investeringen minus 
afschrijvingen). De investeringsquote van deze bedrijven is in vergelijking met het buitenland laag. 
Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn. Mogelijk komt het deels doordat de solvabiliteit van 
bedrijven in 2002 relatief laag was. Besparingen zijn gebruikt om de schuldenlast terug te dringen. 
Sinds de kredietcrisis is de bezettingsgraad laag en zijn de winstverwachtingen gedaald. De animo 
van bedrijven om te investeren is hierdoor in de afgelopen jaren geringer geweest.  
 
De netto besparingen van bedrijven blijven ook in de ramingsperiode hoog. Bovendien bezuinigt de 
overheid waardoor de netto besparingen minder negatief worden. Ook gezinnen zullen gezien de 
vermogensverliezen van de afgelopen jaren meer gaan sparen. Het saldo van de Nederlandse 
lopende rekening loopt in de jaren 2012-2015 dan ook verder op.  

Saldo lopende rekening loopt op (links) door hogere besparingen bedrijven (rechts) 
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