Samenvatting hoofdstuk 13 Werk en groei
13.1 Productie en inkomen
Op welke manieren kun je de nationale productie en het nationale inkomen meten?
Produceren is het toevoegen van waarde. Dat gebeurt door productiefactoren – arbeid, kapitaal,
natuur en ondernemersactiviteit – samen te voegen. Omdat de winst een restgrootheid is, is de
waarde van de productie gelijk aan de uitgekeerde factorbeloningen (loon, rente, pacht en
winst). Op macroniveau kan het bruto binnenlands product (bbp) op drie manieren worden
berekend.
In de eerste plaats via de objectieve methode: als het verschil tussen de omzetten en het
intermediair verbruik. Omdat de collectieve sector geen omzet kent, wordt de toegevoegde
waarde van de overheid vastgesteld als de som van de ambtenarensalarissen. In de tweede
plaats kan het bbp worden berekend via de subjectieve methode: als de som van de uitgekeerde
factorinkomens. In eerste instantie krijg je dan het netto nationaal product tegen factorkosten.
Voeg daar aan toe de afschrijvingen en het saldo van indirecte belastingen en subsidies en je
krijgt het bbp. In de derde plaats kan het bbp berekend worden als de som van de bestedingen.
Deze bestaan uit de particuliere consumptie (C), de netto investeringen door ondernemingen (I),
de overheidsbestedingen (O) en het saldo van export en import (E – M). Voeg daaraan de
afschrijvingen toe en je krijgt het bbp.
Het verschil tussen binnenlandse productie en nationaal inkomen wordt gevormd door de
grensoverschrijdende primaire inkomens. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in het buitenland
werken en hun loon naar Nederland overgemaakt krijgen. De staat van middelen en bestedingen
ten slotte bevat geen nieuwe begrippen, maar is een samenvatting van het voorgaande.
13.2 Kringloop en nationale rekeningen
Hoe kun je de geldstromen in een economie volgen met een economische kringloop?
De geldstromen in een economie kun je visueel in een kringloopmodel weergeven met als
belangrijkste sectoren: huishoudingen (gezinnen), ondernemingen, financiële sector, overheid en
buitenland. Een andere manier om de geldstromen weer te geven maakt gebruik van een
rekeningenstelsel. Elke geldstroom wordt twee keer geboekt, een uitgave van de ene sector is
immers een ontvangst van een andere sector. Doorgaans is zo'n kringloopmodel een
vereenvoudiging van de werkelijkheid, aangezien alleen de belangrijkste geldstromen worden
weergegeven.
Aan de hand van de geldstromen kan de zogenaamde macro-economische identiteit of macroeconomische balansvergelijking worden opgesteld. Het blijkt dat de saldi van de private, de
overheids- en de buitenlandsector samen gelijk zijn aan nul: (S – I) + (B – O) + (M – E) = 0. De
beide saldi van private en overheidssector kunnen worden samengevoegd tot het nationaal
spaarsaldo, dat dan gelijk is aan de netto-export.
13.3 Economische groei
Hoe kun je het verschijnsel 'economische groei' meten? En waardoor wordt de groei veroorzaakt?
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Economische groei kan gemeten worden als de toename van het reëel bbp per capita. In
westerse landen is het reëel bbp per capita de afgelopen twee eeuwen ruwweg vertienvoudigd.
Ook in wat we ontwikkelingslanden noemen is er een forse groei geweest, maar het
uitgangspunt was ongunstiger dan in westerse landen, zodat er grote mondiale verschillen in
inkomen per hoofd bestaan.
Oorzaken zijn de toename van de kwantiteit en de kwaliteit van de productiefactoren. De
toename van de hoeveelheid arbeid (beroepsbevolking) is op zichzelf geen groeifactor, wel de
toename van het human capital, de scholing en ervaring van de beroepsbevolking. Daardoor kan
de arbeidsproductiviteit sterk toenemen. Ook de toename van de hoeveelheid kapitaalgoederen
per eenheid arbeid is een groeifactor, evenals de toename van de 'techniek' die in een
kapitaalgoed is opgesloten. Factoren als betere technieken, schaalvergroting en toenemende
bezettingsgraden worden gemeten als de multifactorproductiviteit.
Daarnaast wordt in toenemende mate het belang van institutionele factoren erkend.
Economische groei gedijt in een omgeving waarin de eigendomsrechten worden beschermd,
waarin een onafhankelijke rechtspraak bestaat, waarin een stabiele munteenheid bestaat,
iedereen onderwijs kan volgen en gemakkelijk nieuwe ondernemingen kunnen worden gestart.
13.4 Economische groei en welvaart
Wat zeggen de nationale productie en het nationale inkomen over de welvaart van een land?
In de eerste plaats is er informele, niet-geregistreerde, productie. Deze kan zowel legaal
(huishoudelijke activiteiten) als illegaal (verkoop harddrugs) zijn. Daarnaast zijn er andere
factoren die de welvaart beïnvloeden. Zo is de arbeidstijd in de loop der jaren sterk verkort en
ook de arbeidsomstandigheden zijn aanzienlijk verbeterd. Ook is de kwaliteit van veel producten
toegenomen. Goed kun je dat zien als je de huidige woonomstandigheden vergelijkt met die uit
een verder verleden. Externe effecten kunnen het gevoel van welvaart beïnvloeden. Denk
bijvoorbeeld aan negatieve externe effecten als verkeerslawaai of aan smog in grote Chinese
steden.
Welvaart is uiteindelijk een subjectief begrip. Uit onderzoek is gebleken dat vooral bij lage
inkomensniveaus extra inkomen een duidelijk effect heeft op het welbevinden. Naarmate het
inkomen stijgt neemt het gevoel van welbevinden weliswaar toe, maar wel wordt het effect
steeds geringer. Er is sprake van afnemende meeropbrengsten van inkomensgroei. Om het
begrip welvaart breder te maken dan alleen het (reëel) inkomen zijn andere
welvaartsmaatstaven ontwikkeld, zoals de Human Development Index (HDI) en de Well Being
Indicator. Verder zijn er pogingen ondernomen om tot een groen bbp te komen.
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Samenvatting hoofdstuk 14 Inkomensverdeling
14.1 Het meten van de inkomensverdeling
Op welke manieren kan de inkomensverdeling worden gemeten?
De personele inkomensverdeling kan worden gemeten als de verdeling van het totale inkomen
over personen of over huishoudens. Deze verdeling kan betrekking hebben op verschillende
soorten inkomens: de primaire, de secundaire of de tertiaire inkomens. De primaire verdeling is
de verdeling van de bruto-inkomens, de secundaire en tertiaire verdeling zijn mede het resultaat
van overheidsingrijpen.
De mate van ongelijkheid kan worden weergegeven met een Lorenzcurve, waarbij de
inkomenontvangers worden gerangschikt van laag naar hoog en vervolgens hun
inkomensaandelen worden gecumuleerd. Uitgaande van de Lorenzcurve kan de Ginicoëfficiënt
de verdeling in één kengetal weergeven. Een Ginicoëfficiënt van nul betekent dat er geen
inkomensverschillen zijn, een Ginicoëfficiënt van 1 betekent dat één persoon of huishouden het
gehele inkomen ontvangt.
Naast de personele verdeling is er de categoriale verdeling. Deze geeft met behulp van de
arbeidsinkomensquote (aiq) de verdeling weer tussen arbeidsinkomens enerzijds en overige
inkomens (rente, pacht, winst) anderzijds. Een relatief hoge waarde van de aiq kan betekenen
dat er weinig resteert voor de winsten, hetgeen weer nadelig voor de omvang van de
investeringen en werkgelegenheid kan zijn.
14.2

Nivellering en denivellering
Door welke oorzaken kan de inkomensverdeling veranderen?
Inkomensverschillen kunnen kleiner (nivellering) of groter (denivellering) worden. In Nederland
zijn de inkomensverschillen na de Tweede Wereldoorlog sterk verminderd. Mede
verantwoordelijk daarvoor is o.a. het feit dat scholing voor iedereen toegankelijk is geworden. In
de ogen van Jan Tinbergen is het aanbod van hoger geschoold personeel sneller gegroeid dan de
vraag vanwege de technische ontwikkeling. De lonen van hoger geschoolden zijn daardoor
relatief gedaald. Verder heeft de ontwikkeling van het socialezekerheidsstelsel een nivellerende
invloed gehad. Ook is de vermogensverdeling gelijkmatiger geworden. Vermogen levert inkomen
op (rente, dividend), waardoor ook de inkomensverdeling minder scheef is geworden. Het
laatste decennium zijn de inkomensverschillen stabiel en nemen de vermogensverschillen licht
toe.
Internationaal gezien zijn de inkomensverschillen veel groter dan in Nederland. Op lange termijn
gezien zijn de mondiale inkomensverschillen tussen landen aanmerkelijk toegenomen, maar als
je de wereld als één geheel beschouwt zijn de verschillen vrij stabiel gebleven.

14.3

Overheidsingrijpen in de inkomensverdeling
Op welke manieren kan de overheid de inkomensverdeling beïnvloeden?
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De overheid kan de primaire verdeling beïnvloeden door middel van het voorschrijven van
minimum- en maximuminkomens. Een voorbeeld van een minimuminkomen is het
minimumloon, een voorbeeld van een maximuminkomen is de bovengrens voor topfuncties in
de collectieve sector. Beide maatregelen werken nivellerend.
De secundaire verdeling kan worden beïnvloed door progressie in de inkomstenbelastingheffing
(nivellerend) en premieheffing (denivellerend ten gevolge van een premiegrens). Het
socialezekerheidsstelsel neemt veel van de primaire ongelijkheid weg. Een alternatief
belastingsysteem als de vlaktaks laat de inkomensverhoudingen ongemoeid. Een negatieve
inkomstenbelasting heeft een nivellerend effect. De gevolgen voor de tertiaire verdeling zijn
denivellerend. Lagere inkomensgroepen geven relatief veel uit aan indirecte belastingen en
profiteren relatief minder van overheidsvoorzieningen.
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Samenvatting hoofdstuk 15 Conjunctuur
15.1 Conjunctuur en bestedingen
Hoe beïnvloeden de componenten van de effectieve vraag de hoogte van het bbp?
De hoeveelheid en kwaliteit van de productiefactoren waarover een land beschikt bepalen de
maximale hoogte van het bruto binnenlands product (bbp) in een bepaalde periode. De
werkelijke hoogte per periode wordt bepaald door de effectieve vraag.
De effectieve vraag in een land is opgebouwd uit:
- de gezinsconsumptie; de belangrijkste factor hierbij is het besteedbaar secundair
inkomen. Ook de mogelijkheid om leningen op te nemen speelt een rol.
- de bruto-investeringen van ondernemingen; van belang zijn hierbij: het verwachte
rendement, de rentestand, de verwachte economische groei en de bezettingsgraad.
- de overheidsbestedingen; deze zijn sterk afhankelijk van de politieke besluitvorming.
- de netto-export; het saldo van de export en import van goederen en diensten. Van
belang hierbij is de prijs/kwaliteitsverhouding van Nederlandse producten ten opzichte
van buitenlandse producten.
Veranderingen in de effectieve vraag leiden tot conjunctuurschommelingen. Je kunt onder meer
de volgende conjunctuurfasen onderscheiden:
- hoogconjunctuur; gekenmerkt door onder meer een grote effectieve vraag, een sterke
stijging van het reëel bbp en dalende werkloosheid.
- laagconjunctuur; kenmerken: geringe effectieve vraag, geringe stijging (of zelfs daling)
van het reëel bbp, stijgende werkloosheid.
De conjuncturele fase waarin een land verkeert, kan worden beschreven met een aantal
conjunctuurindicatoren, zoals het consumentenvertrouwen, het producentenvertrouwen, het
aantal vacature, het aantal uitzenduren en de werkloosheid. Het CBS combineert deze in de
zogenaamde conjunctuurklok.
15.2 Een macro-economisch model
Hoe kan een macro-economisch model er uitzien?
In een macro-economisch model wordt bekeken welke hoogte van het reëel bbp en het
algemeen prijspeil tot stand komt onder invloed van de macro-economische vraag en het macroeconomisch aanbod.
De macro-economische vraag bestaat uit de effectieve vraag door gezinnen, ondernemingen,
overheid en het buitenland. Er is een negatieve correlatie tussen het algemeen prijspeil en de
gevraagde hoeveelheid (goederen en diensten).
Het macro-economisch aanbod is de totale productie van goederen en diensten door
ondernemingen en overheid. De correlatie tussen het algemeen prijspeil en het aanbod van
goederen en diensten is afhankelijk van het tijdsverloop dat je voor ogen hebt.
- op korte termijn liggen prijzen vast; wanneer in een grotere vraag wordt voorzien,
gebeurt dat tegen het bestaande prijsniveau.
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op middellange termijn kunnen ondernemingen zich aanpassen aan veranderende
prijzen. Aan een grotere vraag wordt voldaan tegen hogere prijzen.
op lange termijn zijn de aanpassingsmogelijkheden van ondernemingen uitgeput: de
productiecapaciteit wordt volledig benut. Vraagtoenames leiden dan slechts tot
prijsstijgingen.

De macro-economische vraag en het macro-economisch aanbod bepalen samen de
conjunctuurfase waarin een land verkeert.
15.3 Phillipscurve
Is inflatie de prijs van werkloosheidsbestrijding?
Statistisch onderzoek suggereert dat er een verband is tussen werkloosheid en inflatie in een
land: (relatief) geringe werkloosheid gaat samen met (relatief) hoge inflatie en omgekeerd. Dit
wordt weergegeven met de Phillipscurve.
Deze statistische correlatie kunnen beleidsmakers voor het dilemma stellen: bestrijden van
werkloosheid door het aanwakkeren van de inflatie. En in geval van een situatie met hoge
inflatie: bestrijden van de geldontwaarding ten koste van meer werkloosheid.
Langjarig statistisch onderzoek naar de correlatie tussen werkloosheid en inflatie suggereert dat
de in de loop van de tijd de Phillipscurve ‘naar boven’ verschuift. Dat betekent dat ondanks een
hogere inflatie het niet lukt de werkloosheid beneden een bepaald minimumniveau te krijgen.
Dit minimum werkloosheidsniveau staat bekend als NAIRU – Non-Accelerating Inflation Rate of
Unemployment. Op langere termijn valt de werkloosheid weer terug naar haar ‘natuurlijke’
niveau, maar dan tegen een hoger inflatiepeil.
15.4 Conjunctuurbeleid en overheid
Hoe beïnvloedt het overheidsbeleid de effectieve vraag?
Het verminderen van conjunctuurschommelingen – vooral het bestrijden van een
laagconjunctuur – kan met doelgerichte overheidsmaatregelen, maar er zijn ook een aantal
‘ingebouwde’ stabilisatoren.
Deze ‘automatische conjunctuurstabilisatoren’ zijn:
- de sociale zekerheid; hiermee wordt bodem in het besteedbaar secundair inkomen
gelegd.
- het minimumloon; een werknemer – in een voltijdsbaan – beschikt dan altijd over een
‘bepaalde’ koopkracht.
- progressieve belastingen; grote inkomensstijgingen worden extra afgeremd.
Theoretisch zou de overheid met een anticyclische begrotingspolitiek conjunctuurgolven kunnen
matigen. De openheid van westerse economieën en de traagheid van het democratische proces
maken dat een dergelijke politiek zelden het gewenste resultaat oplevert.
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Samenvatting hoofdstuk 16 Werk en werkloosheid
16.1 Beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid
Wanneer is sprake van werkloosheid en hoe meet je de werkloze beroepsbevolking?
De vraag naar arbeid (de werkgelegenheid) en het aanbod van arbeid (de beroepsbevolking)
ontmoeten elkaar op ‘de’ arbeidsmarkt.
De werkgelegenheid bestaat uit de bezette banen plus de vacatures. De beroepsbevolking
bestaat uit mensen met betaald werk plus de werklozen. Niet zichtbaar is dat er ook verborgen
werklozen zijn – personen die zich door de situatie op de arbeidsmarkt hebben laten
ontmoedigen betaald werk te zoeken. Wanneer de situatie op de arbeidsmarkt gespannen is,
kan dat er ook toe leiden dat meer personen betaald werk proberen te krijgen
(aanmoedigingseffect).
Door het grote verschil tussen de loonkosten en het nettoloon (de wig) kan er sprake zijn van
verborgen werkgelegenheid – een deel van het betaalde werk gebeurt zwart.
De werkgelegenheid kan worden gemeten in ‘banen’, ‘personen’ en in ‘arbeidsjaren’.
De participatiegraad geeft weer welk deel van de beroepsbevolking daadwerkelijk werkzaam is.
16.2

Oorzaken van werkloosheid
Waarom is het zinvol onderscheid te maken tussen structurele en conjuncturele werkloosheid?
Werkloosheid heeft veel verschillende oorzaken. Het onderkennen van deze oorzaken is ook van
belang voor eventuele overheidsmaatregelen om de werkloosheid te bestrijden.
Werkloosheid komt in meer vormen voor.
Kwantitatieve structurele werkloosheid. De productiecapaciteit biedt onvoldoende
werkgelegenheid. Onder meer beheersing van de arbeidskosten en innovaties kunnen de
werkgelegenheid stimuleren.
Kwalitatieve structurele werkloosheid. De kwaliteit van de arbeid sluit niet aan bij de vraag naar
arbeid. Omdat dit vaak samenhangt met onvoldoende of onjuiste scholing en gebrek aan
regionale mobiliteit, kan een goede beroepskeuzevoorlichting, het stimuleren van om-, her- en
bijscholing en het bevorderen van bedrijfsvestiging in ‘achtergebleven’ gebieden bijdragen aan
het bestrijden van deze vorm van werkloosheid.
Seizoenwerkloosheid. Sommige bedrijfstakken zijn ‘seizoensgevoelig’- denk aan het uitbaten van
strandtenten.
Frictiewerkloosheid. Kortdurende werkloosheid, omdat je nog op zoek bent naar een baan. Zorg
voor goede arbeidsbemiddeling kan deze vorm van werkloosheid verminderen.
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Conjuncturele werkloosheid. Schommelingen in de effectieve vraag veroorzaken werkloosheid.
Een anticyclische begrotingsbeleid werd vaak als oplossing voor deze vorm van werkloosheid
beschouwd.
16.3

Arbeidsmarkt en lonen
Is er verband tussen de beloningsstructuur en werkloosheid?
Het wettelijk minimumloon legt een bodem in het loongebouw. Ook is het wettelijk
minimumloon de basis van sociale uitkeringen als bijstand en AOW.
Veranderingen in het wettelijk minimumloon beïnvloeden zowel de loonkosten als het
besteedbaar inkomen van de laagste inkomensgroepen. Werkgevers dringen daarom vaak aan
op verlaging van het minimumloon en werknemers op een verhoging ervan. Er zijn aanwijzingen
dat een verlaging van het wettelijk minimumloon de werkgelegenheid bevordert en een
verhoging ervan de (groei van de) werkgelegenheid afremt.
Omdat er maatschappelijk veel weerstand bestaat tegen een verlaging van het loon voor
hetzelfde werk zijn de lonen star.
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Samenvatting hoofdstuk 17 Monetaire zaken
17.1 Inflatie en deflatie
Hoe kunnen veranderingen in het algemeen prijspeil gemeten en verklaard worden?
De consumentenprijsindex (CPI) is een maatstaf om de verandering in het algemeen prijspeil te
meten. Het CPI wordt berekend als een gewogen gemiddelde van de partiële prijsindices. Het
door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende CPI wijkt licht af van de geharmoniseerde
consumentenprijsindex (HICP), dat uitgaat van het gemiddelde EU-bestedingspatroon. Verder
kennen we producentenprijsindex (PPI). Ook kan op de site van het CBS je persoonlijke inflatie
worden berekend.
Inflatie en deflatie kunnen gevolgen hebben voor tal van zaken, zoals de koopkracht van de euro,
de concurrentieverhoudingen met het buitenland, de verhouding tussen schuldenaar en
schuldeiser, de inkomensverdeling en de bestedingen. Inflatie kan leiden tot geldillusie, waarbij
veranderingen in nominale bedragen belangrijker worden gevonden dan veranderingen in reële
waarden.
17.2 Oorzaken van inflatie en deflatie
Wat zijn de oorzaken van inflatie, dan wel deflatie?
Prijsveranderingen hebben in principe twee oorzaken: aan de bestedingenkant (toenemende
bestedingen bijvoorbeeld kunnen de prijzen omhoog trekken) en aan de kostenkant (hogere
kosten duwen de prijzen omhoog). Met het macro-economische vraag-en-aanbodmodel kun je
laten zien of en zo ja hoe veranderingen in de bestedingen tot inflatie of deflatie leiden.
Kosteninflatie, om ons daartoe te beperken, kan vele oorzaken hebben. De lonen kunnen harder
stijgen dan de lonen, de ondernemingen kunnen hun winstmarge willen opvoeren, de overheid
kan de indirecte belastingen verhogen, de rente en daarmee de kosten voor ondernemingen kan
stijgen en inflatie kan ook uit het buitenland 'geïmporteerd' worden.
17.3

Soorten geld, geldschepping en banken
Op welke manieren kan de geldhoeveelheid veranderen? En welke gevolgen kunnen die
veranderingen hebben?
De binnenlandse liquiditeitenmassa (M3) bestaat uit de maatschappelijke geldhoeveelheid (M1)
en de secundaire liquiditeiten. Geldschepping en -vernietiging zijn de toename respectievelijk
afname van M1.
Substitutie heeft invloed op de samenstelling van M1, niet op de omvang ervan. Transformatie
en wederzijdse schuldaanvaarding beïnvloeden de omvang van M1 wel.
Met een vereenvoudigde bankbalans kan de liquiditeit van een bank worden berekend. De
minimaal wenselijke liquiditeit beperkt een bank in het verlenen van krediet. Tijdens de
kredietcrisis van 2008 en erna kwam de liquiditeit en ook de solvabiliteit van diverse banken in
de gevarenzone, waardoor de overheid moest ingrijpen.
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17.4 Monetair beleid
Welke rol speelt de Europese Centrale Bank in het eurogebied?
De Nederlandse centrale bank, De Nederlandsche Bank (DNB), houdt toezicht op de 'gewone'
banken en maakt zelf deel uit van het stelsel van Europese Centrale Banken, met de Europese
Centrale Bank (ECB) als centraal orgaan. Inflatiebestrijding is de voornaamste taak van de ECB. Ze
voert daartoe een geldhoeveelheidsbeleid, met de rentepolitiek als belangrijk instrument.
Andere traditionele instrumenten zijn de kasreserveregeling en valutaswaps.
De invloed van de geldhoeveelheid op de inflatie kan zichtbaar worden gemaakt met de
kwantiteitstheorie of verkeersvergelijking van Fisher. Daarbij wordt de omloopsnelheid
gerelateerd aan de totale waarde van alle transacties. Relateer je de omloopsnelheid aan het
bruto binnenlands product, dan spreek je over de inkomensomloopsnelheid.
Vanaf de kredietcrisis van 2008 is de rente zo ver verlaagd, dat de grens van nul procent (zero
lower bound) in zicht kwam. Vervolgens werd naar nieuwe instrumenten gegrepen, met name de
quantitative easing, het op grote schaal opkopen van met name staatsobligaties om de banken
tot kredietverlening aan te zetten.
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Samenvatting hoofdstuk 18 Economie Internationaal
18.1 De betalingsbalans
Op welke manier worden de internationale geldstromen op de betalingsbalans geregistreerd?
De betalingsbalans bestaat uit de lopende en de financiële rekening. Op de lopende rekening
vind je betalingen die te maken hebben met de export en import van goederen en diensten.
Verder vind je op de lopende rekening de ontvangsten en betalingen van primaire en
overdrachtsinkomens. Op de financiële rekening staat het internationale kapitaalverkeer
vermeld, inclusief de veranderingen van de officiële reserves. Die laatste zorgen automatisch
voor (formeel) betalingsbalansevenwicht. De openheid van een economie kan gemeten worden
met de export-, respectievelijk de importquote. Dan blijkt dat Nederland één van de meest open
economieën van de wereld heeft.
Een aparte kwestie is het grote overschot op de Nederlandse lopende rekening
(E –M). Uitgaande van de identiteit (S – I) + (B – O) = (E – M) betekent een overschot op de
lopende rekening dat de beide andere sectoren (S – I) + (B – O) samen eveneens een overschot
moeten hebben. Bij evenwicht op de overheidsbegroting bijvoorbeeld is het overschot op de
lopende rekening gelijk aan een spaaroverschot van de huishoudens.
18.2 Internationale handel
Wat zijn de oorzaken en gevolgen van internationale handel?
Vaak zijn het natuurlijke oorzaken die de export dan wel import van een land bepalen. Nederland
exporteert aardgas en importeert ruwe olie. Verder zijn het vaak de buurlanden waarmee het
meest handel gedreven wordt. Daarnaast zijn het de comparatieve kostenverschillen die de
handelsstromen bepalen. Niet de absolute, maar de relatieve kostenverschillen bepalen hoe
concurrerend een land is. Achter de comparatieve kostenverschillen liggen verschillen in
arbeidsproductiviteit, die mede bepaald worden door de kwaliteit van scholing en van de
infrastructuur.
In principe neemt de welvaart in de zin van het bbp door internationale handel toe. Maar de
globalisering, de verwevenheid van de handeldrijvende economieën, heeft ook nadelen. Het
verdwijnen van werkgelegenheid uit landen met een relatief hoog loonpeil bijvoorbeeld is een
probleem. Er zijn dan ook altijd weer landen die protectie toepassen, bijvoorbeeld via
invoerrechten of contingenteringen. Redenen om de eigen economie te beschermen kunnen zijn
o.a. de bescherming van een zich nog ontwikkelende bedrijfstak, dumping door buitenlandse
ondernemingen, de wens zelfvoorzienend te zijn wat voedsel betreft of politieke redenen.
18.3 Wisselkoersen
Hoe komen wisselkoersen tot stand? Van welk belang zijn wisselkoersen voor een economie?
Wisselkoersen komen in twee varianten voor, vrije of flexibele en vaste koersen. Vrije koersen
worden bepaald door vraag en aanbod. Vraag naar en aanbod van een valuta hebben een directe
relatie met de posten op de betalingsbalans. Zo leidt export vanuit Nederland tot vraag naar
euro's. Nederlandse import leidt tot aanbod van euro's. De flexibiliteit leidt ertoe dat koersen
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vrijwel dagelijks appreciëren dan wel depreciëren. Een voortdurend stijgende wisselkoers kan
uiteindelijk de concurrentiepositie van een land aantasten. Tegelijkertijd worden buitenlandse
valuta's in dat geval goedkoper, waarmee ook de import goedkoper wordt en daarmee kan het
algemeen prijspeil dalen.
Vrije koersen hebben het nadeel dat ze onzekerheid voor importeurs en exporteurs met zich
meebrengen. Daarom kan een land zijn eigen valuta in een (vrijwel) vaste verhouding koppelen
aan een andere valuta, zoals de Deense kroon ten opzichte van de euro of de Chinese yuan ten
opzichte van de Amerikaanse dollar. De centrale bank van Denemarken respectievelijk China
zorgt er dan voor dat de koersen binnen een bepaalde bandbreedte blijven via aan- en verkopen
van de valuta waaraan hun munt is gekoppeld.
18.4 Europese samenwerking
Op welke manier heeft de economische samenwerking tussen Europese landen zich ontwikkeld?
Economische samenwerking kan op allerlei manieren. In opklimmende mate van intensiteit
kennen we handelsverdragen, de vrijhandelszone, de douane-unie, de gemeenschappelijke
markt, de economische unie, de monetaire unie en de politieke unie. De Europese Unie is in elk
geval een vrijhandelszone, een douane-unie en een gemeenschappelijke markt. Een
economische unie is de EU gedeeltelijk en uitsluitend voor de eurogebruikende landen is de EU
ook een monetaire unie. Een politieke unie is de EU tot nu toe niet geworden.
Er zijn twee soorten motieven geweest om met de Europese integratie te starten, politieke en
economische motieven. Het politieke motief wordt vooral bepaald door de wens Europese
oorlogen in het vervolg te vermijden. Economische motieven zijn o.a. meer transparantie,
minder transactiekosten en schaalvergroting met als doel een grotere concurrentiekracht te
ontwikkelen ten opzichte van andere handelsblokken.
Landen die willen toetreden tot de EU dienen aan de zogenaamde convergentiecriteria te
voldoen. Eén keer toegetreden, krijgen landen te maken met regels voor de overheidsfinanciën
in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact.
Er zijn ook problemen ten aanzien van het integratieproces. Zo zijn er o.a. verschillen in
belastingsystemen, in sociale zekerheid, in nettobijdragen aan de EU, met betrekking tot
mededingingskwesties en het ontbreken van wisselkoersen. Een land als Groot-Brittannië heeft
te kennen gegeven de EU te willen verlaten (Brexit).
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