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Dollarreserves onder druk 
 
[Verschenen in: Kwartaalschrift Economie (voorheen Maandschrift Economie), 6 (2009), 3, 296-98.] 
 
Henk Jager 
 
De internationale monetaire reserves van een groot aantal opkomende economieën, met voorop China, 
laten na de Aziatische valutacrisis van 1997 een enorme groei zien. Reserves als buffer (war chest) 
tegen een mogelijke aanval op de eigen valuta. Door die groei is de behoefte aan een redelijk 
rendement op deze reserves groter geworden. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar aan de zgn. Sovereign 
Wealth Funds die verschillende landen in het leven hebben geroepen. Daarbij spelen rendabele 
beleggingen een voorname rol, waardoor de grens tussen reserves (liquide, vrijwel direct opeisbare 
tegoeden) en investeringen vervaagt. 

De veruit belangrijkst reservevaluta, de Amerikaanse dollar, laat anderzijds vanaf begin 2002 een 
geleidelijk, maar onmiskenbaar verval zien, vanaf een waarde van $0,84 naar $1,50 thans per euro, een 
dollardepreciatie van niet minder dan 44 procent! Wel was de val van de effectieve koers van de dollar 
milder, omdat veel andere valuta’s, veelal door bewust wisselkoersbeleid in de betrokken landen, 
minder dan de euro in waarde stegen. Deze teruggang in de dollar moest wel ongenoegen oproepen en 
deed dat ook, gezien het recent uitgesproken verlangen van autoriteiten in China en Rusland naar een 
alternatief voor de dollar als reservevaluta. 

Volgens het, plausibele, valutasubstitutiemodel bepalen de verwachte opbrengstvoeten van de 
valuta’s hun aandeel in een beleggingsportefeuille. Het draait daarbij bij reservevaluta’s – die naar hun 
aard liquide dienen te zijn belegd - dus om rentes, waardeontwikkeling van de beleggingsinstrumenten 
en de verwachte ontwikkeling van de wisselkoers van de munt waarin het beleggingsinstrument is 
uitgedrukt. Het is in dit licht bezien niet verrassend dat de dollar als reservemunt thans ernstig ter 
discussie staat. Immers, niet alleen is dit decennium de dollar gedaald, ook de Amerikaanse rente is 
stelselmatig laag gehouden – ook weer in de huidige kredietcrisis.  

Van een alternatief voor de dollar wordt echter nogal wat gevergd. Het vraagt van een valuta meer 
dan enkel het uitoefenen van de reservefunctie. De dollar dankt zijn huidige functie van voornaamste 
reservevaluta aan de omstandigheid dat hij wereldwijd de functies heeft van ruilmiddel, rekeneenheid 
en oppotmiddel – de drie traditionele geldfuncties – in zowel de particuliere als officiële sfeer. De drie 
officiële geldfuncties zijn in concreto achtereenvolgens: interventiemiddel in de valutamarkt, 
ankervaluta voor vaste wisselkoersen en middel om internationale monetaire reserves in aan te 
houden. Deze zes functies bevorderen elkaar over en weer. Een valuta die deze zes geldfuncties 
uitoefent wordt wel internationaal geld genoemd. Gebeurt dit bovendien in overwegende mate, dan 
spreekt men wel van een sleutelvaluta. De dollar is zonder twijfel thans – en zeker al sinds de Tweede 
Wereldoorlog – een sleutelvaluta. 

Gewoonlijk worden de volgende noodzakelijke voorwaarden genoemd voor een valuta, wil ze zich 
tot sleutelvaluta kunnen ontwikkelen. Er dient vertrouwen in de waardevastheid van de valuta te 
bestaan. Het is daarvoor nodig dat het betrokken land een lage en stabiele inflatievoet heeft. Het land 
van uitgifte dient daarnaast een hoge mate van politieke stabiliteit te bezitten. Dit land moet bovendien 
over goed ontwikkelde financiële markten beschikken, die in beginsel vrij van restricties zijn. Goed 
ontwikkelde financiële markten vergen de aanwezigheid van een breed scala aan financiële 
instrumenten, alsmede diepte van deze marken, zodat de omzet groot is. Het land van de sleutelvaluta 
zal daarom gewoonlijk economisch gezien groot moeten zijn. Tot slot is een voorwaarde van de 
ontwikkeling tot sleutelvaluta dat het land van uitgifte van de betrokken valuta de bereidheid toont de 
valuta zich als zodanig te laten ontwikkelen. Tegenzin in het verleden in Duitsland en Japan daartoe 
heeft de ontwikkeling van Duitse Mark en yen in de richting van een voorname internationaal-
geldsoort zeker geremd. Deze noodzakelijke voorwaarden werken alle in de richting van minimale 
onzekerheid en transactiekosten bij het gebruik van de betrokken valuta.  

Deze noodzakelijke voorwaarden zijn geenszins voldoende. Dit blijkt bijvoorbeeld bij de huidige 
dollar. Ondanks een lage inflatie, zakt de dollar al enige jaren op de valutamarkten geleidelijk weg. Dit 
heeft ongetwijfeld alles te maken met de aanhoudend grote tekorten op de lopende rekening en de 
grote en voortdurend oplopende buitenlandse schuld van de Verenigde Staten. Duurt dit te lang, dan 
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zullen ze zeker de positie van sleutelvaluta van de dollar sterk gaan ondermijnen. De externe 
waardevastheid van een munt heeft voor een sleutelvaluta blijkbaar niet altijd een stringente band met 
haar interne waardevastheid. Naast de noodzakelijk voorwaarden speelt bij de sleutelvaluta ook het 
beginsel van de remmende achterstand. Voorkeuren plegen bij gebruikers maar heel langzaam te 
veranderen. Ook politieke voorkeuren bij de landen die reserves aanhouden, worden wel genoemd als 
een medebepalende factor bij het gebruik van internationaal geld. De relevantie ervan beperkt zich 
echter tot anekdotes.  

Welke valuta’s dienen zich thans aan om de dollar als sleutelvaluta binnen afzienbare termijn 
concurrentie te bezorgen? Gezien de genoemde noodzakelijke voorwaarden eigenlijk alleen de euro. 
Kijken we naar de positie van reservevaluta, dan zien we dan eind 2008 de valutareserves in de wereld 
voor 64 procent uit dollars bestonden. De euro volgde op afstand met een aandeel van 26,5 procent. 
De enige twee andere valuta’s met een aandeel van meer dan een procent, waren het pond sterling met 
vier en de yen met ruim drie procent. In de tijd bezien daalde het dollaraandeel wat, steeg het aandeel 
van de euro gestaag vanaf een aandeel van 18 procent eind 1999, terwijl het aandeel van het pond en 
de yen min of meer stabiel zijn op hun lage niveau. In de samenstelling van de reserves van 
rapporterende opkomende en ontwikkelingslanden zijn de veranderingen voor de dollar en euro 
pregnanter: tussen eind 1999 en eind 2008 daalde hun dollaraandeel van 73,7 naar 59,8 procent, terwijl 
het euro-aandeel in die periode van 19,4 naar 31,1 procent steeg. Qua economische omvang van het 
land van uitgifte heeft de Chinese renminbi natuurlijk de potentie om tot een sleutelvaluta uit te 
groeien. Maar door de onderontwikkeling van de Chinese financiële markten en de bestaande sterke 
restricties erop – die beide naar verwachting maar heel geleidelijk zullen verdwijnen -, heeft deze 
valuta nog een zeer lange weg te gaan. 

Een valuta die tot nog toe onbesproken is gebleven, is het bijzondere trekkingsrecht (het Special 
Drawing Right, SDR) van het Internationale Monetaire Fonds. Dit is een geconstrueerde valuta en 
enkel een boekhoudkundige grootheid, gedefinieerd als een gewogen gemiddelde van de vier 
belangrijkste valuta’s – de valuta’s die, zoals hiervoor genoemd, in de wereldreserves aandelen van 
meer dan een procent hebben. Het IMF voerde het SDR in 1970 in door toewijzing van een bedrag aan 
SDRs aan zijn lidstaten, naar rato van hun quotum in het Fonds. Het doel was een dreigende schaarste 
aan reserves in de wereld te voorkomen. Deze schaarste kwam er echter niet, integendeel. Het gevolg 
was dat het SDR zich niet tot de beoogde belangrijkste reservevaluta heeft kunnen ontwikkelen. In een 
poging het IMF een actieve rol te laten spelen in het financieren van betalingstekorten als uitvloeisel 
van de huidige kredietcrisis, is onlangs besloten dat het IMF nieuwe SDRs ter waarde van $ 250 
miljard aan zijn lidstaten gaat toewijzen. In maart 2009 bedroeg het bedrag aan SDRs in de 
wereldreserves een ‘luttele’ $28 miljard. De nieuwe toewijzing zou derhalve een vertienvoudiging van 
de SDRs in de reserves impliceren. 

Toch blijft de SDR daarmee nog ver achter bij een ander reserve-activum: het officiële bezit aan 
goud. Tegen de marktprijs gerekend bedroeg de waarde daarvan in de reserves eind 2008 $ 520 
miljard. En dat terwijl het IMF al in de jaren zeventig in zijn Articles of Agreement het goud geheel 
had uitgebannen. Wel dient daarbij te worden bedacht dat hoewel de waarde van goud in de reserves 
sinds eind 2003 meer dan verdubbeld is, de hoeveelheid goud sindsdien met bijna tien procent is 
afgenomen. 

In het licht van het voorgaande lijken de verhoudingen tussen de huidige soorten internationaal 
geld in de toekomst niet snel te veranderen. De dollar zal de sleutelvaluta blijven met een licht 
afkalvend aandeel in de reserves, zolang de dollar op de valutamarkten een dalende tendens laat zien. 
Stokt die, dan kan een snel herstel van de dollarpositie optreden. De euro is aan een geleidelijke 
opmars bezig die zich zal voortzetten, doordat de euro steeds vertrouwder wordt. Het pond, de yen en 
het goud lijken marginale reserve-activa te blijven. Zolang er niets verandert aan de structuur van het 
gebruik van het SDR, geldt daarvoor hetzelfde.  

Er liggen echter nieuwe mogelijkheden voor deze valuta. Thans lijdt het SDR onder de eigenschap 
dat indien een land zijn SDRs wenst te gebruiken, een ander land - dat SDRs toegewezen heeft 
gekregen en bovendien een gunstige externe positie heeft - deze SDRs moet overnemen tegen 
overdracht van omwisselbare valuta uit zijn reserves. Deze overgenomen SDRs geven wel een rente, 
maar slechts het gewogen gemiddelde van de geldmarktrentes in de financiële centra van de vier 
valuta’s die samen de waarde van het SDR bepalen. De praktijk heeft uitgewezen dat deze rente te 
laag is om een overname van SDRs aantrekkelijk te doen zijn. Een ophoging van de SDR-rente tot 
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tenminste het gewogen gemiddelde van de (veelal hogere) kapitaalmarktrentes in de vier financiële 
centra lijkt daarom een stap in de goede richting te vormen. Een veel grotere stap zou zijn het openen 
van een substitutierekening waarop lidstaten van het IMF indien gewenst (eventueel tot een zeker 
bedrag) reservevaluta om kunnen wisselen tegen SDRs. Hier zitten de nodige haken en ogen aan. 
Bijvoorbeeld, wie draagt en financiert de onvermijdelijke valutarisico’s? Zo’n substitutierekening zou 
het aandeel van het SDR in de wereldreserves waarschijnlijk sterk vergroten. Anderzijds zouden de 
dollarreserves er thans sterk onder druk door komen, maar zonder een direct negatief gevolg van de 
dollarwaarde op de valutamarkt. De neerwaartse druk op deze markt zou er voor de dollar zelfs wel 
eens minder door kunnen worden. 

 


