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Internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
in 2022

 Netto internationale investeringspositie neemt af tot €296 miljard of 54% bbp
 In 2022 vertoont de Belgische economie een financieringstekort tegenover het

buitenland van €19 miljard of 3,5% bbp

Uitstaande bedragen

De netto internationale investeringspositie (NIIP) evolueerde van €321 miljard eind 2021 naar €296 miljard eind 2022. 
Sterk negatieve prijseffecten (€-25 miljard) en een financieringstekort (€-19 miljard) ten opzichte van het buitenland 
worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door gunstige wisselkoerseffecten (€19 miljard). Contra-intuïtief zorgt de 
verzwakte wisselkoers van de euro namelijk voor een positief effect op de NIIP omdat de activa-zijde meer 
investeringen in vreemde valuta bevat dan de passiva-zijde.

De netto portefeuille-investeringen blijven de belangrijkste component van de positieve NIIP, maar als gevolg van 
negatieve prijseffecten krompen ze tot €200 miljard. De waardering werd sterk beïnvloed door slecht presterende 
beurzen en de sterk gedaalde koersen van obligaties als gevolg van de stijging van de langetermijnrente.
De netto directe investeringen namen toe tot €146 miljard, onder impuls van toegenomen investeringen in het 
buitenland en positieve wisselkoerseffecten.
De netto overige investeringen bereikten met €-89 miljard een nieuw dieptepunt. De financiering van de sterk 
toegenomen goederen- en diensteninvoer en de economische sancties tegen Rusland brengen de bruto-passiva 
naar recordhoogtes. Door het stopzetten van uitbetalingen aan de Russische centrale bank blijven verlopen 
obligaties, termijnrekeningen, couponbetalingen en dividenduitkeringen namelijk openstaan als interbancaire schuld.

Transacties

De financiële rekening van de betalingsbalans was in 2022 sterk negatief. Er werden voor €19 miljard 
meer verplichtingen aangegaan in het buitenland dan vorderingen verworven. Voor het eerst sinds 2019 
vertoont de Belgische economie hierdoor een financieringstekort tegenover het buitenland.

Het saldo van de portefeuille-investeringen was nagenoeg nul aangezien de inkomende en de uitgaande 
investeringen even groot waren (€36 miljard).
Het saldo van de directe investeringen was voor het derde jaar op rij positief (€25 miljard), door meer investeringen 
van Belgische ondernemingen in het buitenland dan andersom.
Daar tegenover staat een sterk negatief saldo van overige investeringen (€-45 miljard). Zoals bij de uitstaande 
bedragen vermeld, was dit ter financiering van de goederen- en diensteninvoer en als gevolg van sterk toegenomen 
buitenlandse schulden van commerciële banken ten opzichte van Rusland.

https://www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/infografieken?theme=5
https://stat.nbb.be/Index.aspx?QueryId=5954&Lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/introductie-en-nieuws
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INTERNATIONALE INVESTERINGSPOSITIE: UITSTAANDE BEDRAGEN, TRANSACTIES EN OVERIGE STROMEN

2021 2022

Uitstaande bedragen Transacties Overige
stromen Uitstaande bedragen

€ Miljard % Bbp € Miljard € Miljard € Miljard % Bbp
Netto internationale
investeringspositie 320,9 63,9 -19,2 -5,5 296,2 53,6
 Directe investeringen 107,3 21,4 25,2 13,6 146,1 26,5
 Portefeuille investeringen 220,0 43,8 0,4 -20,6 199,8 36,2
 Overige investeringen -43,3 -8,6 -45,0 -0,2 -88,5 -16,0
 Reserve-activa 37,0 7,4 0,1 1,7 38,8 7,0
Externe financiële activa 2 337,5 465,3 94,1 -118,5 2 313,0 418,7
 Directe investeringen 948,8 188,9 33,9 15,3 998,0 180,6
 Portefeuille investeringen 882,5 175,7 36,4 -126,8 792,1 143,4
 Overige investeringen 469,2 93,4 23,7 -8,7 484,2 87,6
 Reserve-activa 37,0 7,4 0,1 1,7 38,8 7,0
Externe financiële passiva 2 016,5 401,5 113,3 -113,1 2 016,8 365,1
 Directe investeringen 841,5 167,5 8,7 1,6 851,8 154,2
 Portefeuille investeringen 662,5 131,9 36,0 -106,2 592,3 107,2
 Overige investeringen 512,5 102,0 68,6 -8,5 572,6 103,7

Bron: NBB (BoP, IIP).
Nota: Overige investeringen omvatten financiële derivaten.
De overige stromen bestaan uit prijsveranderingen, wisselkoersveranderingen en andere volumewijzigingen (zoals bijvoorbeeld de herclassificatie naar een andere
functionele categorie).

NETTO INTERNATIONALE INVESTERINGSPOSITIE
(in % bbp, uitstaande bedragen))

SALDO VAN DE FINANCIËLE REKENING VAN DE
BETALINGSBALANS
(in € miljard, transacties gecumuleerd over 12 maanden)

Bron: NBB (IIP).
Nota: Overige investeringen omvatten financiële derivaten.
De bedragen in % bbp werden berekend als de verhouding van de NIIP tot de som
van het nominale bbp over de laatste vier kwartalen.
Laatste observatie: Vierde kwartaal van 2022.

Bron: NBB (BoP).
Nota: Netto overige investeringen omvatten financiële derivaten.
Laatste observatie: Vierde kwartaal van 2022.
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Netto internationale investeringspositie: internationale vergelijking

De meeste landen van het eurogebied hadden een negatieve NIIP. Met 58,3% bbp in het derde kwartaal van 2022
heeft België de op twee na hoogste NIIP van de 19 lidstaten van het eurogebied.

NETTO INTERNATIONALE INVESTERINGSPOSITIE IN DERDE KWARTAAL 2022
(in % bbp, uitstaande bedragen)

Bronnen: NBB (IIP), ECB, Eurostat.
Nota: De internationale vergelijking beperkt zich tot het derde kwartaal omdat het vierde kwartaal van het eurogebied en sommige lidstaten nog niet beschikbaar is.

Externe activa en passiva

 Verdeling naar munt

De externe activa en passiva worden aangehouden in verschillende munten. De beduidend verschillende
muntverdeling heeft tot gevolg dat wisselkoersschommelingen een sterke invloed kunnen uitoefenen op de netto IIP.

De activa werden hoofdzakelijk aangehouden in euro (70,0%), de Amerikaanse dollar (21,0%) en het Britse pond
(2,5%).

De passiva werden quasi geheel aangegaan in euro (85,4%). Het gebruik van de Amerikaanse dollar (10,3%) en het
Britse pond (1,5%) was beperkter.

EXTERNE ACTIVA: UITSTAANDE BEDRAGEN
(in %, aandeel in het totaal in het vierde kwartaal van 2022)

EXTERNE PASSIVA: UITSTAANDE BEDRAGEN
(in %, aandeel in het totaal in het vierde kwartaal van 2022)

Bron: NBB (IIP). Bron: NBB (IIP).
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 Ontwikkeling

De daling van de NIIP ten opzichte van 2021 is het gevolg van gedaalde activa en nagenoeg ongewijzigde passiva.

In het geval van de activa valt de afname van 1% toe te schrijven aan prijsveranderingen. De daling van de prijzen
van buitenlandse activa (-6,4 procentpunten) kon niet gecompenseerd worden door toegenomen investeringen van
Belgen in het buitenland (4,0 procentpunten) en de depreciatie van de euro (1,3 procentpunten).

De passiva bleven vrijwel ongewijzigd. Toegenomen investeringen van het buitenland in België (5,6 procentpunten)
werden geneutraliseerd door een daling van de prijzen (-6,2 procentpunten). Gezien het geringe belang van
Belgische verplichtingen in vreemde munt, bleef de impact van de depreciatie van de euro beperkt
(0,5 procentpunten).

EXTERNE ACTIVA: UITSTAANDE BEDRAGEN
(jaar-op-jaargroei in %; groeibijdrage in procentpunt)

EXTERNE PASSIVA: UITSTAANDE BEDRAGEN
(jaar-op-jaargroei in %; groeibijdrage in procentpunt)

Bron: NBB (BoP, IIP).
Nota: Andere volumewijzigingen omvatten herclassificaties en dataverbeteringen.
Waarderingseffecten zijn het resultaat van prijs- en wisselkoersveranderingen.
Laatste observatie: Vierde kwartaal van 2022.

Bron: NBB (BoP, IIP).
Nota: Andere volumewijzigingen omvatten herclassificaties en
dataverbeteringen. Waarderingseffecten zijn het resultaat van prijs- en
wisselkoersveranderingen.
Laatste observatie: Vierde kwartaal van 2022.
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Methodologische toelichting

De internationale investeringspositie geeft de uitstaande financiële vorderingen en verplichtingen (stocks) met
het buitenland op een welbepaald ogenblik in de tijd weer. De financiële rekening van de betalingsbalans geeft aan
hoe deze gevormd zijn en biedt aldus een overzicht van de financiële transacties met het buitenland gedurende een
welbepaalde periode.

Beide zijn ze opgedeeld in vijf functionele categorieën van vorderingen (activa) en verplichtingen (passiva):
1. Directe investeringen: deze omvatten de participaties van meer dan of gelijk aan 10 % van het maatschappelijk
kapitaal van ondernemingen en de kredietverstrekkingen/-nemingen tussen verbonden ondernemingen alsook de
vastgoedinvesteringen;
2. Portefeuille-investeringen: dat zijn, op de actiefzijde, de door ingezetenen aangehouden effecten (aandelen,
obligaties, beleggingsfondsen, ‘commercial paper’,…) die zijn uitgegeven door niet-ingezetenen en, omgekeerd, op
de passiefzijde, de door niet-ingezetenen aangehouden effecten die zijn uitgegeven door ingezetenen;
3. Financiële derivaten: dit zijn financiële producten die gekoppeld zijn aan de waarde van een onderliggend product.
In dit persbericht worden de financiële derivaten opgenomen bij overige investeringen;
4. Overige investeringen: deze categorie omvat alles wat niet is opgenomen in de vier andere categorieën, zoals
leningen, deposito’s en handelsvorderingen en -schulden;
5. Reserve-activa: deze omvatten het monetair goud, vorderingen op het IMF, obligaties en vreemde valuta's. Deze
categorie is een actief en bestaat niet als passief.


