
Overbesteding, invoerrechten en krappe arbeidsmarkt 
 
Als een land overbesteding heeft, hoge invoerrechten, een krappe arbeidsmarkt en een tekort 
op de lopende rekening van de betalingsbalans en dit land zoekt aansluiting bij de EU dan 
zullen de volgende effecten optreden. Voor alle duidelijkheid, overbesteding betekent dat de 
effectieve vraag groter is dan de productiecapaciteit. Er wordt dus meer in dit land gevraagd 
dan er geproduceerd kan worden.  
 

• Door de aansluiting bij de EU zullen de invoerrechten afgeschaft moeten worden. Dit 
betekent dat het land niet langer belasting mag heffen op goederen die het importeert. 
Dit betekent dat de importen van het land zullen toenemen. Immers deze goederen 
worden nu goedkoper. Het gevolg zal zijn dat het tekort op de lopende rekening van 
de betalingsbalans groter zal worden. 

 
• Als het land meer gaat importeren door het wegvallen van de invoerrechten zal de 

overbesteding afnemen. Immers een groter deel van de vraag naar goederen zal nu niet 
meer in het eigen land plaatsvinden maar in het buitenland. 
 

• Door de aansluiting met de EU zal er meer ruimte ontstaan op de arbeidsmarkt. 
Immers arbeiders uit EU landen kunnen zich nu ook in dit land aanbieden. Ook door 
het verminderen van de effectieve vraag ontstond er al meer ruimte op de 
arbeidsmarkt. 
 

Daarnaast is gegeven dat de rentestand in de EU lager is dan in dit land. 
 

• Door de aansluiting met de EU zal de rentestand van dit land dalen en gelijk worden 
aan de rente in de EU. Immers er is een vrij verkeer van geld, goederen en personen. 
Mensen uit dit land kunnen dus altijd in de EU lenen. Uiteindelijk zal de concurrentie 
er voor zorgen dat de rente in dit land gelijk wordt aan de rente in de EU. 

 
• Door de lagere rente zullen de investeringen in dit land toenemen. Dit zal tevens 

leiden tot innovatie. Immers er zal ook geïnvesteerd worden in onderzoek en 
ontwikkeling. Nieuwe productiemethoden zullen het gevolg zijn.  


