
OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 26 

 

Open Vragen 

 

OEFENING 1 

a) Het accumuleren van vreemde deviezen (= munt van andere landen) wordt beschouwd als een 

belegging in buitenlandse activa en kan dus worden beschouwd als kapitaaluitvoer. 

 

b) Ten eerste: de omvang van de financiële stromen zijn enorm toegenomen. 

Ten tweede: aanvankelijk stroomde er meer buitenlands kapitaal in dan dat er kapitaal uitstroomde 

bij de ontwikkelingslanden. Dit is ondertussen net omgekeerd. 

Ten derde: Portefeuille investeringen in het buitenland zijn voor ontwikkelingslanden enorm veel 

belangrijker geworden: ze nemen een veel groter percentage in van de totale uitstroom van 

kapitaal. 

 

c) Intuïtief zou men verwachten dat er netto-uitstroom is in de VS en netto-instroom in de 

ontwikkelingslanden. Het omgekeerde blijkt echter waar te zijn. De VS laat meer buitenlands 

kapitaal binnenstromen dan dat het zelf kapitaal laat uitstromen. Bij ontwikkelingslanden (die 

doorgaans veel investeringsopportuniteiten hebben, maar zelf dus weinig kapitaal bezitten) is dit 

net omgekeerd.  

 

De VS trekt, met haar uitgebreid arsenaal aan beursgenoteerde bedrijven, veel buitenlandse 

beleggers aan. De hoge waarden voor kapitaalinstroom wordt dus voor een heel groot deel 

verklaard door de belangrijke portefeuille-investeringen die de VS kenmerken.  

 

De ontwikkelingslanden danken hun hoge kapitaaluitstroom voornamelijk aan een toename van 

hun vreemde deviezenreserves. Vele ontwikkelingslanden hebben de laatste jaren hun 

deviezenvoorraden (voornamelijk van de dollar) opgedreven om bij een nieuwe crisis minder 

kwetsbaar te zijn voor buitenlandse kapitaalstromen. In vorige crisissen was het immers zo dat 

buitenlandse investeerders, wanneer ze hun vertrouwen in het ontwikkelingsland in kwestie 

verloren, van het ene moment op het andere beslisten hun investeringen in die landen stop te 

zetten en hun geld terug te trekken. Dit had als gevolg dat de munten van die ontwikkelingslanden 

sterk in waarde daalden. Banken, bedrijven of andere partijen uit de ontwikkelingslanden die, toen 

het nog goed ging, leningen in buitenlandse munt waren aangegaan, zagen hun schuld hierdoor 
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gigantisch toenemen. Door de waardedaling van hun eigen munt moest voor dezelfde schuld in 

buitenlandse munt nu immers veel meer binnenlandse munt worden neergeteld. Velen kwamen 

hierdoor in grote moeilijkheden. Om in de toekomst dergelijke problemen te vermijden, 

accumuleren de ontwikkelingslanden nu vreemde munt. Dat maakt hen minder kwetsbaar als 

vroeger voor de willekeur van buitenlandse kapitaalverschaffers. 
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OEFENING 2 

a) Zolang een extra eenheid kapitaal meer opbrengt in één land als in een ander, is het nuttig om 

kapitaal te heralloceren van de minder naar de meer “productieve” locatie. De opbrengst van 

een extra eenheid kapitaal wordt de marginale waardeproductiviteit van kapitaal (MWPK) 

genoemd. De MWPK is niet constant, maar varieert met de ingezette hoeveelheid kapitaal. 

 

Wanneer de MWPK in Noord en Zuid aan elkaar gelijk zijn, komt de markt tot rust en bereikt 

men de optimale allocatie van kapitaal. We zoeken dus de hoeveelheden KN en KZ die ervoor 

zorgen dat MWPKN en MWPKZ aan elkaar gelijk worden. 

 

MWPKN = MWPKZ 

85 – 0,1*KN = 35 – 0,1*KZ 

85 – 0,1*KN = 35 – 0,1*(1000 – KN) 

85 – 0,1*KN = 35 – 100 + 0,1KN 

150 = 0,2*KN 

KN = 750 

 KZ = 1000 – KN = 1000 – 750 = 250 

 MWPKN = 85 – 0,1*KN = 85 – 75 = 10% = 35 – 0,1*KZ = 35 – 25 = 10% 

De optimale allocatie van kapitaal: 750 in Noord en 250 in Zuid. 

b) 50 eenheden kapitaal moet van Noord naar Zuid stromen, bijvoorbeeld onder de vorm van 

buitenlandse directe investeringen. 

c) De wereldoutput zou toenemen met 250 (Noord van 36 000 naar 35 625, Zuid van 5000 naar 

5 625). Aangenomen dat de vergoeding van het kapitaal overeenkomt met het marginaal 

waardeproduct van kapitaal.  

 Voor de kapitaalexport van Noord naar Zuid plaats had, was de vergoeding van het 

kapitaal in Noord gelijk aan 85-0,1*800=5%. Na de kapitaalexport stijgt dit tot 10 % .   

 Zuid gelijk aan 35-0,1*200=15 %. Na de kapitaalexport daalt dit tot 10 %    

d) Blauwe Lijn: Noord. Rode Lijn: Zuid. 
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e) Er zijn verschillende voordelen aan de liberalisering van kapitaalstromen. Echter, om voordelig 

te zijn, moet er in het land in kwestie ook aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, wat in de 

meeste ontwikkelingslanden niet het geval is. De meeste ontwikkelingslanden worden 

gekenmerkt door een relatief zwak macro-economisch beleid, weinig begrotingsdiscipline en 

een gebrekkig toezicht op de financiële instellingen. Vooraleer hieraan verholpen is, heeft het 

vrijmaken van de kapitaalstromen in die landen weinig zin. 
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OEFENING 3 

 

a) Een stabiele wisselkoers verhoogt de voorspelbaarheid, wat aantrekkelijk is voor internationale 

handelsbetrekkingen. Het wisselkoersrisico wordt namelijk geneutraliseerd, wat internationale 

handel minder risicovol maakt. 

b) Een eigen monetair beleid voeren betekent dat een land vrij haar eigen intrestvoet kan aanpassen. 

De intrestvoet is het instrument bij uitstek om de economische activiteit te sturen: ze kan verlaagd 

worden om de economie aan te zwengelen en verhoogd worden om de economie af te koelen. 

Landen behouden graag deze “monetaire soevereiniteit” om, als de nood aan de man komt, 

flexibel te kunnen reageren op economische schokken.  

c) Vrij kapitaalverkeer geeft de mogelijkheid om kapitaal in te zetten waar het het meeste nodig is en, 

bijgevolg, het meeste kan opbrengen. Het ene land heeft immers een overschot aan 

investeringsopportuniteiten maar een tekort aan middelen, daar waar andere landen het met het 

omgekeerde probleem zitten. Beide landen kunnen er dus door internationaal kapitaalverkeer op 

vooruit gaan. 

d) Onder de Gouden Standaard werden vaste wisselkoersen gecombineerd met vrije internationale 

kapitaalstromen. Landen moesten in dit scenario dus hun monetaire soevereiniteit opgeven. De 

Gouden Standaard hoort dus thuis op de rechterzijde van de Trilemma-driehoek.   

e) Het Bretton Woods Systeem combineerde vaste wisselkoersen met een monetaire soevereiniteit. 

Landen in dit scenario moesten dus het vrij kapitaalverkeer loslaten. Het Bretton Woods Systeem 

hoort dus thuis op de linkerzijde van de Trilemma-driehoek.  

 

Stabiele wisselkoers 

Eigen monetair beleid Vrij kapitaalverkeer 
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f) In het systeem van de Gouden Standaard was het mogelijk om politiek niet populaire beslissingen 

te nemen, omdat afwezigheid van algemeen stemrecht en de beperkte macht van vakbonden 

ervoor zorgden dat politici die weinig populaire beslissingen namen achteraf niet konden worden 

afgestraft door hun kiezers. Wanneer bijvoorbeeld de competitiviteit van een land daalde, waardoor 

er minder geëxporteerd en meer geïmporteerd werd, dreigde een waardevermindering van de 

binnenlandse munt. In geval van een vaste wisselkoers zal de overheid moeten tussenkomen om 

deze waardevermindering tegen te houden. Dit zal ze doen door de binnenlandse intrestvoet te 

verhogen. Het verhogen van de intrestvoet heeft als gevolg dat de economische activiteit wordt 

afgeremd, waardoor de inkomens dalen en de werkloosheid toeneemt. Politici die dergelijke 

maatregelen nemen, maken zich dus niet populair. Wanneer vakbonden weinig tot geen macht 

hebben en er geen algemeen stemrecht is, kan een dergelijk systeem worden gehandhaafd. Na de 

Tweede Wereldoorlog, met de opkomst van algemeen stemrecht en een toenemende macht van 

vakbonden, werd het systeem echter onhoudbaar. 

g) De meeste rijke landen bevinden zich op de onderste zijde van de Trilemma-driehoek. De 

eurozone kan een eigen monetair beleid voeren en het kapitaalverkeer wordt vrij gelaten. Implicatie 

hiervan is dat de wisselkoers moet worden vrijgelaten.  
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OEFENING 4 

a) Indien Noord alle productiefactoren inzet voor de productie van textiel, kan het maximaal 100 

eenheden textiel produceren. Zet ze alle productiefactoren in voor de productie van staal levert dit 

een maximale productie van 50 eenheden staal op. Respectievelijke maximale 

productiehoeveelheden voor Zuid zijn 150 textiel en 50 staal. 

 

Om de productiemogelijkhedencurve (PMC) correct te kunnen tekenen, moeten we de relatieve 

prijzen van de twee goederen in de twee landen bekijken. Een relatieve prijs van een goed is de 

prijs van het goed uitgedrukt in termen van een ander goed. We vragen ons dus af wat in beide 

landen de prijs van textiel is uitgedrukt in termen van staal en omgekeerd. 

 

Voor Noord: 

In de tijd dat men in Noord één eenheid staal kan maken, kan men een twee eenheden textiel 

maken. Een extra eenheid staal produceren, betekent dus een twee eenheden textiel minder 

produceren. De opportuniteitskost (of relatieve prijs, dat is hetzelfde) van een extra eenheid staal in 

termen van textiel bedraagt dus 2 eenheden textiel. Je kunt eenvoudig zelf de relatieve prijs van 

textiel in termen van staal berekenen.  

 1 S = 2 T  

 1 T = 0,5 S 

 

Voor Zuid: 

In de tijd dat men in Zuid één eenheid staal kan maken, kan men een drie eenheden textiel maken. 

Een extra eenheid staal produceren, betekent dus een drie eenheden textiel minder produceren. 

De opportuniteitskost (of relatieve prijs, dat is hetzelfde) van een extra eenheid staal in termen van 

textiel bedraagt dus 3 eenheden textiel. Je kunt eenvoudig zelf de relatieve prijs van textiel in 

termen van staal berekenen.  

 1 S = 3 T  

 1 T = 0,33 S 

 

Nu vraagt men naar de productiemogelijkhedencurve van de wereld. De maximale productie textiel 

bedraagt 250 eenheden (100 door Noord + 150 door Zuid), de maximale productie staal bedraagt 

100 eenheden (50 door Noord, 50 door Zuid). Eenvoudigweg deze hoeveelheden aanduiden op de 

horizontale en verticale as om deze vervolgens te verbinden door een lijnstuk zou verkeerd zijn. De 

helling van de PMC weerspiegelt immers de opportuniteitskosten (of relatieve prijzen) van een 

goed. Hoe hoger de opportuniteitskosten, hoe steiler de PMC, hoe lager de opportuniteitskosten, 
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hoe vlakker de PMC. Zijn de opportuniteitskosten constant, dan is de helling van de PMC constant 

en verkrijgen we dus een rechte. Het is echter ook mogelijk dat de opportuniteitskosten 

veranderen, wat bijvoorbeeld kan leiden tot een holle of bolle PMC. Er moet dus telkens opnieuw 

rekening gehouden worden met het verloop van de opportuniteitskosten vooraleer over te gaan tot 

het construeren van de PMC. 

 

De redenering in dit specifieke geval: 

Er kunnen maximaal 250 eenheden textiel worden geproduceerd. Wat weten we over de 

opportuniteitskosten van de productie van textiel? De relatieve prijs van textiel is lager in Zuid 

(0,33S per eenheid T) dan in Noord (0,5S per eenheid T). De eerste eenheden textiel zullen dus 

door Zuid worden geproduceerd (150 eenheden textiel), de laatste eenheden textiel worden 

geproduceerd door Noord (100 eenheden), zij het tegen een hogere (opportuniteits)kost. 

 

De knik in de PMC hieronder ter hoogte van 150 eenheden textiel weerspiegelt deze switch van 

Zuid naar Noord. De helling wordt steiler, wat betekent dat de opportuniteitskost van textiel in 

termen van staal na dat punt hoger is dan ervoor.  
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b) Noord is beter (efficiënter) in de productie van beide goederen als Zuid. Zowel voor textiel als voor 

staal heeft ze namelijk het minste eenheden arbeid nodig (zie tabel uit de opgave). Als het verschil 

in productiviteit volledig geografisch bepaald is, is het voor de wereld het efficiëntst indien alle 

mensen in Noord zouden werken. De opgave stelt dat internationale arbeidsmigratie niet 

belemmerd wordt, wat betekent dat iedereen probleemloos van Zuid naar Noord kan gaan om te 

werken. Indien dit gebeurt, beschikt Noord voortaan over 400 eenheden arbeid. Die stelt Noord in 

staat om maximaal 400 eenheden textiel of 200 eenheden staal te produceren. De vorm van de 

PMC bepalen is in dit geval niet moeilijk. De relatieve prijs van beide goederen is namelijk constant 

en gelijk aan deze van Noord. 

 

 

 

c) Als we de productiemogelijkhedencurve van de wereld met alleen maar internationale handel in de 

zelfde grafiek ( in het rood) weergeven  als de wereldproductiemogelijkhedencurve met migratie ( 

in het blauw) is het evident dat migratie de betere vorm van globalisering is.  De maximale 

productie van beide landen is hoger onder b) dan onder a).  

 

d) De arbeiders uit het Zuiden zullen migratie verkiezen omdat hun reëel loon dan het grootst is. Dat 

reëel loon beantwoordt aan hun arbeidsproductiviteit. We kunnen het uitdrukken in staal of textiel. 
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In de tabel zien we het reëel loon van de arbeiders van Zuid gemeten zowel in textiel als in staat en 

dit in de drie hypotheses 

ZUID Textiel Staal 

Zonder handel of migratie 0,5 0,1666 

Handel 0,5 0,2 

Migratie 1 0,5 

 

In het geval van handel zal de arbeider enkel textiel produceren en daar 2,5 textiel kunnen geruild 

worden tegen 1 ton staal zal hij met zijn reëel loon van 0,5 textiel 0,5/2,5=0,2 staal kunnen kopen. 

Bij migratie worden het reëel loon van Noord en Zuid aan elkaar gelijk.  Voor de arbeiders uit Zuid 

is migratie veel beter dan internationale handel.   

e) Voor de arbeiders uit Noord is internationale handel te verkiezen blijkt uit volgende tabel.  

NOORD Textiel Staal 

Zonder handel of migratie 1 0,5 

Handel 1,25 0,5 

Migratie 1 0,5 

Bij migratie valt de wereldmarktprijs samen met de relatieve prijs in Noord en gaan de arbeiders uit 

Noord niet op vooruit in vergelijking met de situatie zonder handel of migratie. In vergelijking met 

internationale handel waar ze voor 1 eenheid staal 2,5 eenheden textiel kregen (wat hen een reëel 

loon uitgedrukt in textiel van 0,5*2,5=1,25 opleverde) gaan ze erop achteruit. 

f) De arbeiders van Noord die bij de migratie in vergelijking met internationale handel verliezen zullen 

voor vrij verkeer van goederen en tegen vrij verkeer van personen zijn en zo gaat de wereld er op 

achteruit. Een oplossing zou er kunnen in bestaan migratie naar Noord betalend te maken. Als de 

migranten bijvoorbeeld 10 % van hun loon moeten afdragen aan de oorspronkelijke inwoners van 

Noord dan hebben ze nog een loon van 0,9 textiel of 0,45 staal d.w.z. dat ze erop vooruitgaan in 

vergelijking met zowel de autarkie als in vergelijking met internationale handel. Onder die condities 

zullen alle inwoners van Zuid naar Noord migreren. Er zijn dan drie maal meer migranten in Noord dan 

oorspronkelijke inwoners. Elke oorspronkelijke inwoner krijgt dus een uitkering van 0,3 textiel of 0,15 
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staal. Het reële loon wordt daardoor 1,3 textiel of 0,65 staal. Men is beter af in vergelijking met zowel 

autarkie als in vergelijking met internationale handel.  
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OEFENING 5 

a) Het loon op de arbeidsmarkt is niets ander als de evenwichtsprijs op die markt. We stellen dus 

vraag en aanbod aan elkaar gelijk: 

qVA = QAA 

100 – 2 * (w/p) = 50 

100 – 50 = 2 * (w/p) 

w/p = 25 

 

b) Deze vraag kan eenvoudigst worden beantwoord aan de hand van een grafiek. 

 

 

 

De volledige oppervlakte onder de vraagfunctie van 0 tot 50 eenheden arbeid (grijze + zwarte 

oppervlakte samen), stelt de productie (of het inkomen) voor dat gegenereerd wordt door de 50 

eerste eenheden arbeid. Die oppervlakte is gelijk aan (50+25)*50 / 2 = 1 875. De zwarte 

oppervlakte stelt het totaal uitbetaalde loon voor: 50*25 = 1 250. De rest van het inkomen in 

kapitaalinkomen: 1 875 – 1 250 = 625. 

 

Het deel van het inkomen dat naar de kapitaalverschaffers gaat is bijgevolg gelijk aan: 625 / 1 875 

= 0,3 of 30%.  
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c) Indien één vijfde van het beschikbare arbeidsaanbod emigreert, daalt het arbeidsaanbod van 50 

naar 40. We berekenen het nieuwe marktevenwicht: 

qVA = QAA1 

100 – 2 * (w/p) = 40 

100 – 40 = 2 * (w/p) 

w/p = 30 

d) Ook deze vraag wordt het eenvoudigst beantwoord door het maken van een grafiek. 

 

De volledige oppervlakte onder de vraagfunctie van 0 tot 40 eenheden arbeid (grijze + zwarte 

oppervlakte samen), stelt de productie (of het inkomen) voor dat gegenereerd wordt door de 50 

eerste eenheden arbeid. Die oppervlakte is gelijk aan (50+30)*40 / 2 = 1 600. De zwarte 

oppervlakte stelt het totaal uitbetaalde loon voor: 40*30 = 1 200. De rest van het inkomen in 

kapitaalinkomen: 1 600 – 1 200 = 400. 

 

Het deel van het inkomen dat naar de kapitaalverschaffers gaat is bijgevolg gelijk aan: 400 / 1 600 

= 0,25 of 25%. 

N.B. Daar de emigratie uit Zuid de arbeid daar schaarser maakt, stijgt het loonniveau er. Het 

kapitaalinkomen daalt aanzienlijk want de zelfde hoeveelheid kapitaal als voor de migratie moet het 

stellen met een kleiner aandeel in  een kleiner totaal inkomen. 

In het immigratieland krijgen we de omgekeerde evolutie: het loonniveau daalt en de 

kapitaalinkomens stijgen omdat ze een groter aandeel van een groter totaal inkomen 

vertegenwoordigen.   
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Meerkeuzevragen 
 

OEFENING 1 

Antwoord A is correct. 

 

Antwoord B is fout. De in de tabel weergegevens cijfers betreffen de financiële rekening plus de 

officiële deviezenreserves. Laten we die twee posten samen de kapitaalrekening noemen1. Een 

overschot op de kapitaalrekening, komt overeen met een tekort op de lopende rekening en vice versa. 

In dit geval is de totale instroom voor de VS groter als de totale uitstroom. Over de ganse periode 

beschouwd, vertoonde de VS dus een overschot op de kapitaalrekening en bijgevolg een tekort op de 

lopende rekening. 

 

Antwoord C is fout. Positieve cijfers in de kolom uitstroom staan voor een uitstroom van deviezen. 

Positieve cijfers op de rij van officiële deviezenreserves betekent dat het land in kwestie vreemde 

deviezen accumuleert, wat eveneens een aanwending is van internationale koopkracht, wat thuishoort 

onder de rubriek uitstroom. 

 

Antwoord D is fout. Wanneer de kapitaalinstroom groter is dan de kapitaaluitstroom dan betekent het 

dat de schuld van het land op het buitenland (= de buitenlandse schuld) is toegenomen. De 

overheidsschuld is het verschil tussen overheidsinkomsten (vb. belastingen T) en overheidsuitgaven 

(vb. overheidsconsumptie G) en is dus een totaal ander concept. 

 

OEFENING 2 

 

Een uitstroom van kapitaal of een kapitaalexport houdt in dat de Eurozone netto investeert in de rest 

van de wereld en/of zijn schuld tegenover de rest van de wereld afbouwt. Een kapitaalexport zullen we 

inschrijven in de financiële rekening of in de officiële deviezenreserves. 

A is vanuit het standpunt van de Eurozone een uitgaande transfer. Deze operatie noteren we in de 

lopende en niet in de financiële rekening. Het is dus een fout antwoord. 

B Deze buitenlandse deviezen zijn vanuit het standpunt van de ECB een belegging in het buitenland. 

Ze verkopen betekent dat die belegging ongedaan wordt gemaakt. Hier gebeurt dus het omgekeerde 

van een kapitaalexport en moeten we de operatie gelijk stellen met een kapitaalinstroom of 

kapitaalimport. Ook antwoord B is dus fout. 

                                                           
1
 Hier gebruiken we het woord kapitaalrekening in een andere en bredere betekenis dan bij de bespreking van 

de betalingsbalans in hoofdstuk 15. 
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C komt inderdaad overeen met een kapitaalexport. Een Europese onderneming investeert in het 

buitenland als ze de winst niet repatrieert maar gebruikt om het eigen vermogen van het bedrijf in het 

buitenland te verhogen. C is dus het juiste antwoord dat we zochten. 

D is een operatie die in de lopende rekening moet worden ingeschreven want het gaat over de 

betaling van een inkomen aan een buitenlander. D is dus fout. 

OEFENING 3 

Antwoord A is fout. Wanneer een bedrijf aandelen verkoopt aan een buitenlander, komt dit overeen 

met een instroom van buitenlands kapitaal. 

Antwoord B is fout. Het gaat hier om een buitenlandse directe investering, waarbij de Belgische bank 

een duurzame relatie met de Franse bank tracht op te starten. 

Antwoord C is correct. Wanneer een Belg een Griekse staatsobligatie koopt, dan doet hij dit met de 

bedoeling om er intresten op te verdienen. Het is een “belegging”, het is niet de bedoeling van de Belg 

om een duurzame relatie met de Griekse overheid aan te gaan. Deze belegging hoort dus thuis onder 

de portefeuille-investeringen. 

Antwoord D is fout. Intrestbetalingen vallen niet onder portefeuille-investeringen maar betreffen het 

betalen van een inkomen aan het buitenland en horen dus in de lopende rekening.  

OEFENING 4 

 

Antwoord A is fout. Uit het trilemma leren we dat een land dat opteert voor een stabiele wisselkoers de 

keuze heeft: ofwel kiest het voor monetaire soevereiniteit en geeft het vrij kapitaalverkeer op, ofwel 

kiest het voor vrij kapitaalverkeer en geeft het haar monetaire soevereiniteit op. 

 

Antwoord B is fout. Het kan immers gaan om aandelen verworven door een buitenlander. Die 

buitenlander wordt in dit geval geen schuldeiser maar een soort mede eigenaar. 

 

Antwoord C is correct. Wegens de meer duurzame aard van de BDI, zijn deze minder volatiel dan 

portefeuille-investeringen, waar de focus eerder korte termijn is. 

 

Antwoord D is fout. Er zijn landen die hun handel liberaliseerden maar toch bang zijn voor vrij 

kapitaalverkeer. Naast vele voordelen brengt het vrij verkeer van kapitaal ook risico’s met zich mee. 

Een plotse afname van het vertrouwen van beleggers kan leiden tot het terugtrekken van 

investeringen, waardoor de hele economie in elkaar kan storten. Vandaar dat sommige landen graag 

enige controle behouden over het inkomende en uitgaande kapitaal. 
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OEFENING 5 

Antwoord C is correct. Ze toonden aan dat, hoewel er in het buitenland misschien hogere 

rendementen te halen vallen, er nog steeds een groot aandeel van de spaargelden in eigen land 

geïnvesteerd wordt. 

 

Antwoord A is fout. Kapitaal zou beter gealloceerd kunnen worden dan momenteel het geval is. 

 

Antwoord B is fout. Hun studie toonde net aan dat de voorkeur om in eigen land te beleggen de 

gelijkschakeling van de marginale kapitaalproductiviteit in de weg staat. 

 

Antwoord D is fout. De globalisering van de financiële markten is verre van voltooid, de reden waarom 

beleggers in eigen land blijven met hun spaargeld is vooralsnog niet achterhaald. 

 

OEFENING 6 

Antwoord A is fout. De Wereldbank is geen wereldoverkoepelende centrale bank die verschillende 

landen van geld voorziet, zoals de ECB die euro’s drukt of de Fed die Dollars drukt en beslist om deze 

al dan niet in circulatie te brengen. 

 

Antwoord B is correct. De Wereldbank leent goedkoop geld op de kapitaalmarkt of bij rijke landen en 

leent dit geld uit aan lidstaten, hoofdzakelijk ontwikkelingslanden. Voordeel voor de 

ontwikkelingslanden van het lenen bij de Wereldbank ligt in het tarief dat ze betalen. Op de reguliere 

kapitaalmarkten zouden ze, als ze al aan de bak kwamen, een veel hogere intrestvoet moeten 

betalen. 

 

Antwoord C is fout. Het is  de rol van het IMF die veranderde na de afschaffing van de vaste 

wisselkoersen. 

 

Antwoord D is fout. Net het omgekeerde is waar. Omdat er na de Tweede Wereldoorlog weinig 

internationale kapitaalstromen waren, terwijl er wel nood aan was, werd de Wereldbank opgericht. 

 

OEFENING 7 

Antwoord A is fout. De afstand CE komt overeen met het loon in Noord na de migratie. 

 

Antwoord B is fout. De afstand CD komt overeen met de migratie. 

 

Antwoord C is correct. De migratie stopt omdat het verschil tussen het loon in Noord en Zuid bij 

verdere migratie kleiner zou zijn dan de kost van de migratie. 

 

Antwoord D is fout. AB staat voor het verschil tussen de marginale waardeproductiviteiten van arbeid 

van Noord en  Zuid als alle arbeid in Noord zou zijn tewerkgesteld. 
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OEFENING 8  

Antwoord A is correct. 

 

Antwoord B is correct. 

 

Antwoord C is correct. 

 

Antwoord D is fout. Men spreekt over een Pareto-verbetering wanneer iemand vooruitgaat zonder dat 

iemand anders er op achteruit gaat. Dit is hier niet het geval. De migratie zorgt voor een loondaling in 

Noord en voor een daling van het kapitaalinkomen in Zuid; 

 

OEFENING 9 

Antwoord A is correct. Op p.872 van het handboek lezen we dat migreren kost  en dat zeer arme 

mensen die kosten niet kunnen dragen. Een stijging van hun inkomen is nodig om emigratie mogelijk 

te maken. Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat een stijging van het inkomen vaak gepaard gaat 

met een stijging van de emigratie. 

 

Antwoord B is correct. 

 

Antwoord C is fout. Studies wezen namelijk uit dat immigratie geen negatief effect heeft op de 

tewerkstelling van de bevolking reeds aanwezig voor de immigratie. 

 

Antwoord D is correct. Migranten die in het buitenland slagen kunnen een dele van hun middelen 

investeren in hun land van oorsprong, waardoor ze kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van dat land.  

Bovendien geeft de mogelijkheid voor hooggeschoolden om elders meer te verdienen ook een prikkel 

om meer onderwijs te volgen. 

 

OEFENING 10 

Antwoord A is fout. Zie tabel 26.3 p. 868. In absolute waarde zijn de migratiepercentages in de 

periode 1870-1913 groter dan deze uit de periode 1950-1998. 

 

Antwoord B is fout. Er bestaat nauwelijks internationale regelgeving omtrent migratie, met uitzondering 

van regulering rond asielbeleid. 

 

Antwoord C is correct. Mensen worden aangetrokken door betere economische vooruitzichten. Indien 

ze legaal het land niet binnenmogen, proberen ze het illegaal, met de hoop in de toekomst toch nog 

geregulariseerd te worden. 
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Antwoord D is fout. De meeste immigranten in België zijn afkomstig uit Frankrijk (13,8% van het totaal 

aantal migranten), gevolgd door Italië (12,1%). Marokko komt pas op de derde plaats met een aandeel 

van 10,6% in het totaal. 
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