
Buitenland (2) 

 

1. Op welke rekening van de betalingsbalans wordt een aankoop van een 

buitenlandse obligatie geboekt? 

 

2. Waar wordt de ontvangen rente over deze obligatie geboekt? 

 

3. Waar wordt een interventie door de centrale bank geboekt die is bedoeld om de 

eigen valuta te steunen? 

 

4. Waar wordt de betaling geboekt van iemand die in het buitenland op een terrasje 

een biertje koopt? 

 

5. Op welke rekening wordt het loon geboekt dat een arbeider in het buitenland heeft 

verdiend en dat hier op zijn rekening wordt overgemaakt? 

 

 
 

6. Waarom is er bij pijl (1) sprake van een negatief verband? 

 

7. Waarom kan er bij pijl (2) sprake zijn van een positief verband? 

 

8. Leg uit hoe een anti-inflatiebeleid van de centrale bank van de VS kan leiden tot 

een hogere koers van de dollar ten opzichte van de euro. Gebruik de figuur en 

vermeld de nummers van de pijlen. 

 

Analisten waarschuwen voor de negatieve gevolgen van de sterke economische groei 

in de VS voor de lopende rekening van de VS. 
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Deze waarschuwing is gebaseerd op een veronderstelling met betrekking tot de 

inflatie in de VS en in de EU. 

 

9. Welke veronderstelling is dat? 

 

10. Verklaar pijl 3. 

 

 

 

Antwoorden: 

1. Export van kapitaal (rechts op de betalingsbalans). 

2. Op de inkomensrekening (links op de betalingsbalans). 

3. Afname Goud en Deviezen (links op de betalingsbalans). 

4. Import van een dienst (rechts op de betalingsbalans). 

5. Op de inkomensrekening (links op de betalingsbalans). 

6. Bij economische groei stijgt het nationaal inkomen. Hierdoor nemen de 

bestedingen toe. Een deel van de bestedingen wordt geïmporteerd. Dit is een 

verslechtering van de lopende rekening (saldo wordt minder). 

7. Bij economische groei willen buitenlandse beleggers hun geld in de VS in 

aandelen beleggen. Dit is een import van kapitaal door de VS. De 

kapitaalrekening verbetert. 

8. Het anti-inflatie beleid bestaat uit het verhogen van de rente. Door deze hoge 

rente wordt het aantrekkelijk je geld te beleggen in de VS. Dit betekent een 

verbetering van het saldo op de kapitaalrekening (6). Door deze import van 

kapitaal stijgt de koers van de dollar (7). Immers er worden meer dollars 

gevraagd. 

9. Dat de inflatie in de VS hoger is dan in Europa. Immers dan verslechtert de 

concurrentiepositie van de VS en wordt er minder in de VS gekocht. 

10. Bij economische groei in de VS wordt de vraag groter en komt de productie 

steeds dichter bij de productiecapaciteit. Hierdoor ontstaan er tekorten, 

bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. De productiekosten zullen toenemen. De prijzen 

van de eindproducten stijgen. 

 

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van de antwoorden stuur dan een berichtje 

naar het forum, stuur een mail naar peter@barlaeus.nl of vraag het persoonlijk 

aan me. 

 

 


