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Opgave 2 
 
Koopt China de VS op? 
De Verenigde Staten van Amerika (VS) hebben aan het begin van deze eeuw 
jaarlijks een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Dit tekort 
wordt gecompenseerd door de import van kapitaal, waarbij beleggingen een 
belangrijke rol spelen. Een steeds groter deel van deze buitenlandse 
beleggingen in de VS is afkomstig uit Azië, met China als koploper. 
Onderstaande tabel illustreert deze ontwikkeling. 
 
buitenlandse beleggingen in de VS (bedragen in miljoenen dollars) 
 
 2000 2001 2002 2003 
Groot-Brittannië 166.290 183.986 186.004 152.536 
Overig Europa 128.577 78.921 58.743 84.488 
Japan 52.006 56.589 91.549 77.708 
China 17.000 56.000 63.000 100.000 
Overig Azië 35.151 54.995 46.475 60.796 
Overige landen 58.804 90.358 103.147 66.508 

 
Het overschot van China op de goederenrekening met de VS is in 2003 
gestegen tot meer dan 100 miljard dollar. Dit stijgende overschot gaat gepaard 
met toenemende beleggingen van China in Amerikaanse staatsobligaties. In de 
VS maakt men zich zorgen over deze ontwikkeling, omdat de VS daardoor 
afhankelijker van China worden. Daarom dringen Amerikaanse 
regeringsfunctionarissen er bij de Chinese regering op aan, in te grijpen om het 
overschot van China op de goederenrekening met de VS te verkleinen. Volgens 
de Amerikaanse regeringsfunctionarissen zou de Chinese centrale bank 
maatregelen moeten nemen die leiden tot een aanpassing van de koers van de 
yuan, de Chinese munteenheid. Econoom George wijst er op dat een 
aanpassing van de koers van de yuan ook tot afname van de beleggingen van 
China in de VS kan leiden, waardoor de rente op de kapitaalmarkt in de VS kan 
stijgen. 
 
Stel dat China in 2000 een overschot had op de kapitaalrekening van de 
betalingsbalans. Stel verder dat dit overschot tussen 2000 en 2003 is gedaald. 

2p 4 Leg uit hoe uit de tabel een bijdrage aan deze daling kan worden afgelezen. 
 

2p 5 Pleiten de Amerikaanse regeringsfunctionarissen voor een koersdaling of voor 
een koersstijging van de yuan? Verklaar het antwoord. 
 

2p 6 Leg uit hoe door afname van de beleggingen van China in de VS de rente op de 
kapitaalmarkt in de VS kan stijgen. 
 




