
Communicatie
Nationale Bank van België nv

de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL

tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be

Ondernemingsnummer: 203.201.340
RPR Brussel

2023-01-03

PERSBERICHT

Linken: Infografieken NBB.Stat Algemene informatie

Internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
(derde kwartaal van 2022)

 Netto internationale investeringspositie neemt toe tot € 318 miljard of 59% bbp
 Voor het vierde opeenvolgende kwartaal vertoont de Belgische economie een

financieringstekort tegenover het buitenland

Uitstaande bedragen

De netto internationale investeringspositie (NIIP) nam toe tot € 318,1 miljard in het derde kwartaal van
2022 tegen € 308,5 miljard in het voorgaande kwartaal. Deze toename valt volledig toe te schrijven aan
wisselkoerseffecten. De verzwakte wisselkoers van de euro zorgt voor een positief effect op de NIIP
omdat de activa-zijde meer investeringen in vreemde valuta bevat dan de passiva-zijde. Negatieve
prijseffecten en een financieringstekort ten opzichte van het buitenland remmen de impact van de
positieve wisselkoerseffecten af.

De netto portefeuille-investeringen blijven ondanks de grote negatieve prijseffecten de belangrijkste
component van de positieve NIIP. Wisselkoerseffecten en aankopen langs activa-zijde zorgen namelijk
voor een verhoging van de netto portefeuille-investeringen.
De netto directe investeringen profiteerden ook van de eerdergenoemde gunstige wisselkoerseffecten en
namen toe tot € 151,6 miljard. De totale aangehouden directe investeringen van Belgen in het buitenland
overschreden dit kwartaal de kaap van € 1 biljoen.
De netto overige investeringen daalden verder tot € -74,0 miljard; hun laagste niveau sinds eind 2008. De
onderliggende bruto-passiva van de overige investeringen stijgen echter verder naar recordhoogtes,
onder meer door de economische sancties tegen Rusland. Door het stopzetten van uitbetalingen aan de
Russische centrale bank blijven verlopen termijnrekeningen, couponbetalingen en dividenduitkeringen
openstaan als interbancaire schuld.

Transacties

De opbouw van externe activa (€ 25,9 miljard) en passiva (€ 31,0 miljard) was meer dynamisch dan in
het voorgaande kwartaal. Het saldo van de financiële rekening van de betalingsbalans bedroeg
€ -5,1 miljard in het derde kwartaal van 2022. Dit is het vierde opeenvolgende negatieve saldo dat volgt
op een periode van anderhalf jaar waarin België per saldo zelf financiering aan het buitenland verstrekte.
Het saldo van de directe investeringstransacties was negatief (€ -1,1 miljard) door toegenomen
investeringen vanuit het buitenland in Belgische ondernemingen. Het saldo van de portefeuille-
investeringen was positief (€ 6,3 miljard), grotendeels als gevolg van aankopen van buitenlandse
schuldbewijzen. Daar tegenover staat een sterk negatief saldo van overige investeringen (€ -10,2 miljard),
door sterk toegenomen schulden van de centrale bank en commerciële banken.

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


Communicatie
Nationale Bank van België nv

de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL

tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be

Ondernemingsnummer: 203.201.340
RPR Brussel

INTERNATIONALE INVESTERINGSPOSITIE: UITSTAANDE BEDRAGEN, TRANSACTIES EN OVERIGE STROMEN

Tweede kwartaal van
2022 Derde kwartaal van 2022

Uitstaande bedragen Transacties Overige
stromen Uitstaande bedragen

€ Miljard % Bbp € Miljard € Miljard € Miljard % Bbp
Netto internationale
investeringspositie 308,5 58,3 -5,1 14,7 318,1 58,8

Directe investeringen 144,3 27,2 -1,1 8,4 151,6 28,0
Portefeuille investeringen 186,4 35,2 6,3 8,1 200,8 37,1
Overige investeringen -61,0 -11,5 -10,2 -2,7 -74,0 -13,7
Reserve-activa 38,9 7,3 -0,1 0,9 39,7 7,3

Externe financiële activa 2 324,5 439,0 25,9 -5,6 2 344,8 433,7
Directe investeringen 993,1 187,6 0,4 10,4 1 003,9 185,7
Portefeuille investeringen 786,2 148,5 5,6 -21,5 770,3 142,5
Overige investeringen 506,3 95,6 20,0 4,7 530,9 98,2
Reserve-activa 38,9 7,3 -0,1 0,9 39,7 7,3

Externe financiële passiva 2 016,0 380,7 31,0 -20,3 2 026,7 374,9
Directe investeringen 848,9 160,3 1,5 2,0 852,3 157,7
Portefeuille investeringen 599,8 113,3 -0,7 -29,6 569,5 105,3
Overige investeringen 567,3 107,1 30,2 7,4 604,9 111,9

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))

FINANCIËLE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS
(in € miljard, transacties)

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

Bron: NBB (BoP).
Nota: Overige investeringen omvatten financiële derivaten.
Laatste observatie: Derde 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.




