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opgave 1. Concurrentiepositie AM 

Bron 1. Factoren die de concurrentiepositie van de eurozone bepalen. 

 

Verschillende economische factoren hebben invloed op de concurrentiepositie van 

een land. Uiteindelijk hebben die factoren via de betalingsbalans een effect op de 

wisselkoers van de munt. In bron 1 is dit uitgewerkt voor een drietal factoren binnen 

de eurozone, en de invloed daarvan op de wisselkoers van de euro met de dollar. 

1. Leg uit dat stijgende lonen in de eurozone geen probleem zijn voor de 

concurrentie met de VS, zolang de lonen in de VS harder stijgen dan in de 

eurozone. 

Stijgende lonen leiden tot een stijgende kostprijs per product. Zolang de lonen 

in de VS harder stijgen dan in de eurozone, worden producten uit de eurozone 

relatief goedkoper dan in de VS. 

2. Leg uit dat stijgende lonen in de eurozone geen probleem zijn zolang de 

arbeidsproductiviteit en de inflatie samen harder stijgen dan de stijging van de 

lonen in de eurozone. 

Als de lonen minder hard stijgen dan de loonruimte (arbeidsproductiviteit en 

inflatie samen), daalt de kostprijs per product en dus verbetert de 

concurrentiepositie van de eurozone. 

3. Leg uit hoe sterk stijgende lonen in de EU ten opzichte van de VS, via de 

betalingsbalans kunnen leiden tot een daling van de koers van de euro ten 

opzichte van de dollar. 

Als de lonen sneller stijgen in de eurozone dan in de VS zal de kostprijs per 

product in de eurozone sneller stijgen dan in de VS en zullen Amerikanen 

minder producten uit de eurozone kopen. Als gevolg hiervan daalt de vraag 

naar de euro ten opzichte van de dollar en zal de koers van de euro ten 

opzichte van de dollar dalen. 

4. Leg uit dat een sterker stijgende arbeidsproductiviteit in de eurozone, dan in 

de VS, zal leiden tot een dalende dollarkoers ten opzichte van de euro. 

Als de arbeidsproductiviteit in de eurozone sterker stijgt dan in de VS, daalt de 

kostprijs per product verhoudingsgewijs sneller dan in de VS. Producten uit de 

eurozone komen dan meer in trek in de VS. Daardoor stijgt de vraag naar de 
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euro, waardoor de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar zal 

gaan stijgen. 

5. Welke andere oorzaak dan stijgende lonen kan inflatie in de eurozone 

hebben? 

Importinflatie of kosteninflatie 

6. Leg uit, dat als de inflatie in de eurozone hoger is dan in de VS, de koers van 

de euro zal gaan dalen ten opzichte van dollar. 

Hogere inflatie in de eurozone dan in de VS, leidt tot een snellere stijging van 

de kostprijs per product van producten uit de eurozone dan van Amerikaanse 

producten. Daardoor zullen producten uit de eurozone minder gekocht worden 

in de VS (en andersom), zal de vraag naar de euro dalen en de vraag naar de 

dollar stijgen, en daalt de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar. 

7. Leg uit dat een dalende wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar 

weer leidt tot een verbeterde concurrentiepositie van de eurozone ten opzichte 

van de VS. 

Als de euro ten opzichte van de dollar is gedaald zijn producten uit de 

eurozone relatief goedkoop voor Amerikanen, waardoor de vraag naar 

producten uit de eurozone zal toenemen. 

 


