Buitenland 8
1. Als een land protectionistische maatregelen neemt zal over het algemeen ook de
export van dat land afnemen. Dit gebeurt zelfs als het andere land geen
protectionistische tegenmaatregelen neemt. Geef hiervoor een verklaring.
Als een land protectionistische maatregelen neemt zal de import van dat land afnemen. Dit
betekent dat de export van de handelspartner afneemt. Deze handelspartner zal daarom een
lager BBP krijgen (immers de effectieve vraag is gedaald). Omdat de handelspartner een lager
BBP heeft (en dus een lager nationaal inkomen) zal het minder gaan importeren. Maar dat
betekent dat de export van het land, dat de protectionistische maatregel heeft ingevoerd, zal
dalen.
2. Leg uit hoe een open economie van een situatie van laagconjunctuur tot economische
bloei kan komen.
Als een land zich bevindt in een situatie van laagconjunctuur zullen de prijzen van goederen
in dat land dalen. Immer de bezettingsgraad is heel erg laag (want lage productie). Maar als de
prijzen dalen zal de concurrentiepositie verbeteren. De export zal dus aantrekken en de import
afnemen (immers het buitenland is relatief duur geworden). Het BBP zal groeien.
3. Als een land van een laagconjunctuur naar een hoogconjunctuur gaat zal de productie
sterker stijgen dan de productiecapaciteit. Leg dit uit.
Als een land in een laagconjunctuur zit worden er weinig goederen gevraagd. Dit betekent dat
de productie laag is en de bezettingsgraad ook laag is. Veel capaciteit is dus onbenut.
Als de economie nu weer gaat groeien zullen de bedrijven niet meteen gaan investeren in
kapitaalgoederen. Immers er is juist veel capaciteit die niet wordt benut. De productie zal dus
wel groeien maar de productiecapaciteit niet.
4. Leg uit dat stilte in een geluidszone rond een vliegveld een schaars goed is.
Goederen zijn schaars als er middelen moeten worden opgegeven om het te verkrijgen. Om
stilte te krijgen binnen een geluidszone van een vliegveld zullen inderdaad middelen moeten
worden opgegeven. Zo moet je bijvoorbeeld dubbel glas aanbrengen. Hiervoor moeten
productiefactoren worden aangewend.
5. Volgens het theorema van Coase zullen, als de transactiekosten nul, zijn
productiefactoren op de meest efficiënte wijze worden aangewend. Dit betekent dat
degene die het best gebruik weet te maken van de schaarse middelen, deze middelen in
handen zal krijgen. Als we dit toepassen op Schiphol zou dat betekenen dat het feit dat
er vliegtuigen vliegen betekent dat dat het meest efficiënte gebruik van het gebied
rond Schiphol is. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.
Als de mensen rond Schiphol het eigendomsrecht op het luchtruim zouden krijgen, zouden ze
dat, als de transactiekosten nul zijn, onmiddellijk verkopen aan Schiphol.
6. Wat bedoelen we hier met transactiekosten?

De kosten die de onderhandeling over het recht op het luchtruim met zich meebrengen. Deze
kosten zijn in dit geval erg hoog. Vergeet niet dat de mensen rond de luchthaven gezamenlijk
moeten optreden. Dat zal een hele organisatie met zich meebrengen.
7. Leg uit dat dit een argument is om het eigendomsrecht aan Schiphol te geven.
Als we weten dat het eigendomsrecht toch aan Schiphol verkocht zal worden, weten we
meteen dat Schiphol er het meest efficiënt mee kan omgaan. Voor de welvaart in ruime zin is
het dan verstandig het recht meteen aan Schiphol te geven.
8. Wat kunnen we zeggen over de kapitaalrekening van de betalingsbalans van de VS als
ondanks de grote tekorten op de lopende rekening de dollarkoers niet of nauwelijks is
gedaald?
Dit moet betekenen dat de kapitaalrekening een overschot vertoont. Amerikanen hebben dan
dus kapitaal geïmporteerd.
9. Wanneer spreken we van materieel evenwicht op de betalingsbalans?
We spreken van materieel evenwicht als de lopende rekening en de kapitaalrekening
gezamenlijk in evenwicht zijn. Bij vrije wisselkoersen zal dit altijd het geval zijn.
10. Wanneer spreken we van formeel evenwicht?
We spreken van formeel evenwicht als de lopende rekening, de kapitaalrekening en de gouden deviezenrekening gezamenlijk in evenwicht zijn. Dit is altijd het geval.

