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Samenvattingg (summary in Dutch) 

Europesee integratie, monetair beleid en het gedrag van de wisselkoers 

Kortt na het einde van de Tweede Wereldoorlog hield Sir Winston Churchill een toespraak 

inn Den Haag, waarin hij de vertegenwoordigers van meer dan dertig landen opriep te 

strevenn naar een 'Verenigde Staten van Europa'. Deze oproep kan worden gezien als het 

startseinn voor een proces dat - met horten en stoten - heeft geleid tot meer economische 

enn politieke samenwerking in Europa. Ruim vijfti g jaar na de toespraak van Churchill 

iss dit proces nog steeds in volle gang. De invoering van de euro als gemeenschappe-

lijk ee munt is net achter de rug. Intussen wordt gewerkt aan het verwijderen van de 

resterendee handelsbelemmeringen binnen de Europese Unie (EU), het bevorderen van 

dee concurrentie tussen bedrijven en de voorziene EU-toetreding van landen uit Midden-

enn Oost-Europa. 

Ditt proefschrift richt zich op de economische consequenties van de Europese inte-

gratie.. Het schenkt daarbij met name aandacht aan het monetaire beleid en de wis-

selkoers.. De Europese integratie heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop en de 

omgevingg waarin het monetaire beleid wordt bepaald. Een aspect dat vaak onderbelicht 

blijf tt - maar in dit proefschrift ruime aandacht krijgt - is de wisselwerking tussen Eu-

ropaa en andere landen of regio's. De Europese Unie is dusdanig groot dat het proces van 

Europesee integratie niet alleen gevolgen heeft voor de EU-lidstaten zelf, maar ook voor 

dee rest van de wereld. Tegelijk is Europa niet immuun voor invloeden van buitenaf. 

Ditt proefschrift kiest een theoretische, modelmatige aanpak. Het maakt gebruik van 

speltheoretischee en algemeen-evenwichtsmodellen. Deze benadering heeft tot doel inzicht 

tee verwerven in de interactie tussen verschillende spelers en markten (zie hoofdstuk 1). 

Hoofdstukkenn 2 en 3 analyseren de gevolgen van de monetaire eenwording (één munt), 

dee hoofdstukken 4 en 5 gaan in op de economische samenwerking binnen de Europese 

Uniee (één markt), terwijl hoofdstuk 6 vooruit kijk t naar de uitbreiding van de Unie. 

Inn de aanloop naar de economische en monetaire unie (EMU) werd frequent de 

verwachtingg uitgesproken dat de wisselkoers ten opzichte van de dollar sterker zou gaan 

fluctueren,fluctueren, als gevolg van een toenemende interne gerichtheid aan zowel Amerikaanse als 

Europesee zijde. Uit onderzoek komt echter naar voren dat de monetaire unie juist zal 

leidenn tot meer wisselkoersstabiliteit. Een stabiele wisselkoers ten opzichte van de dollar 

iss voor het bedrijfsleven van groot belang. De dollarkoers is onder meer van invloed 
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opp de kosten van geïmporteerde grondstoffen en de concurrentiepositie van Europese 

bedrijvenn in de Amerikaanse markt. Hoofdstuk 2 wil een uitspraak doen over de gevol-

genn van de EMU voor de transatlantische wisselkoersstabiliteit. Daartoe analyseert dit 

hoofdstukk de invloed van de monetaire eenwording op de strategische interactie tussen 

dee centrale banken in een drie-landenmodel. De Europese Centrale Bank (ECB) zal de 

inflatiee dichter bij nul houden dan de nationale centrale banken in Europa voorheen. Dit 

wordtt niet verklaard door een sterkere anti-inflatiehouding van de ECB, maar doordat 

dee deelnemende centrale banken nu een gemeenschappelijk beleid voeren. De volledige 

beleidscoördinatiee die plaatsvindt in de raad van bestuur van de ECB heeft tot gevolg dat 

centralee banken minder sterk zullen reageren op economische schokken. Dit geldt vooral 

inn Europa, maar ook het gedrag van de Amerikaanse centrale bank wordt beïnvloed. De 

uitspraakk dat de EMU tot meer stabiele wisselkoersen leidt, blijk t geldig in geval van Eu-

ropesee schokken, maar niet voor schokken die hun oorsprong buiten Europa vinden. Dit 

laatstee type schokken leidt juist tot een sterker uiteenlopend monetair beleid in Europa 

enn de Verenigde Staten, met grotere schommelingen in de dollar-eurokoers tot gevolg. 

Hett proces van Europese integratie heeft met name in de Verenigde Staten geleid tot 

geluidenn dat 'de rest van de wereld' hiervan nadeel zal ondervinden. Onduidelijk is of 

diee vrees gerechtvaardigd is en of dat ook geldt voor de monetaire integratie. Daarom 

evalueertt hoofdstuk 3 de welvaartseffecten van de monetaire eenwording, zowel voor 

Europaa als voor de Verenigde Staten. Anders dan in hoofdstuk 2 wordt hierbij ook 

rekeningg gehouden met de interactie tussen budgettair beleid (de 'regering') en monetair 

beleidd (de 'centrale bank"). Uit het model blijk t dat het effect van de EMU op de 

Europesee welvaart niet eenduidig is. Centrale banken proberen de economische kosten 

vann verstoringen en schokken af te schuiven op het buitenland. De oprichting van de ECB 

heeftt tot gevolg dat dergelijk 'benadeel-de-buurman'-beleid in mindere mate plaatsvindt 

tussenn Europa en de Verenigde Staten en in het geheel niet meer tussen de nationale 

centralee banken in Europa onderling. Dit versterkt de geloofwaardigheid van het mone-

tairr beleid en leidt tot een lagere verwachte inflatie. Daar staat tegenover dat de Europese 

beleidsmakerss een instrument zijn kwijtgeraakt: het monetair beleid kan niet langer van 

landd tot land verschillen. Dit maakt het moeilijker om de beleidsdoelen te verwezenlijken. 

Hett totale welvaartseffect van EMU voor Europa hangt af van welk van deze twee effecten 

domineert.. In tegenstelling tot de vrees van de publieke opinie blijk t EMU positieve 

welvaartseffectenn te hebben voor de Verenigde Staten. De reden is dat de Amerikaanse 

autoriteitenn in het EMU-tijdperk minder last ondervinden van Europees benadeel-de-

buurman-beleidd dan voorheen. Dat betekent dat de Verenigde Staten zouden profiteren 

vann de Europese integratie. 

Ookk na jaren van economische samenwerking bestaan er nog tal van belemmerin-
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genn voor de handel tussen de Europese lidstaten. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in 

distributiekanalenn {een Nederlands bedrijf dat zijn producten in Frankrijk wil verkopen 

moett contact zoeken met een Franse winkelketen) of aan de extra kosten van reclame in 

hett buitenland (een reclame op de Griekse televisie bereikt weinig Spaanse consumenten). 

Hoofdstukk 4 analyseert de gevolgen van de resterende handelsbelemmeringen binnen 

dee Europese Unie en wat de verdere reductie van deze barrières betekent voor de effec-

tivitei tt van het monetaire beleid. Uit de analyse blijk t dat geringe handelskosten ertoe 

kunnenn leiden dat huishoudens relatief veel binnenlandse producten consumeren. De 

integratiee van productmarkten zwakt de 'thuis-koopneiging' af. Dit heeft gevolgen voor 

dee transmissie van monetaire schokken via ruilvoeteffecten en beïnvloedt daardoor de ef-

fectiviteitt van het monetaire beleid. Een minder sterke -thuis-koopneiging' betekent dat 

ruilvoetveranderingenn op meer goederen van invloed zijn. Tegelijk heeft dit tot gevolg 

datt de ruilvoetveranderingen die plaatsvinden in het kader van het evenwichtsherstel 

naa een monetaire expansie in omvang zullen afnemen. Deze twee effecten hebben een 

tegengesteldee uitwerking op het belang van ruilvoeteffecten als kanaal van monetaire 

transmissie.. Per saldo blijk t dat het monetaire beleid als gevolg van de afnemende han-

delskostenn minder goed in staat wordt om de consumptie te stabiliseren, maar effectiever 

wordtt met betrekking tot het algemeen prijspeil. 

Eenn ander aspect van de economische samenwerking in Europa betreft het mededing-

ingsbeleid.. De mate van concurrentie tussen bedrijven laat in diverse sectoren te wensen 

over.. Daarom neemt de Europese Commissie tal van initiatieven om monopolieposities 

enn prijsafspraken tegen te gaan. Ook nationale overheden gaan zij het soms aarzelend -

overr tot de liberalisering van netwerksectoren (telecom, energie, spoor, water) en het ac-

tieverr bestrijden van kartelvorming. De concurrentie schiet met name tekort in sectoren 

diee in relatief geringe mate blootstaan aan internationale competitie. Daarom staan de 

betreffendee sectoren hoog op het prioriteitenlijstje van de mededingingsautoriteiten. Het 

bevorderenn van de concurrentie is geen doel op zich, maar is gericht op het behalen van 

voordelenn voor de maatschappij als geheel, of in elk geval voor de consument. Daarom 

iss inzicht in de macro-economische gevolgen van het mededingingsbeleid van belang. 

Hoofdstukk 5 analyseert vier wegen waarlangs de concurrentiegraad van invloed is op 

hett algemeen prijspeil. Daarbij komt naar voren dat het bevorderen van de concurrentie 

inn de afgeschermde sector via een toename van de vraag naar arbeid leidt tot opwaartse 

drukk op het reële loon in alle sectoren. Per saldo resulteert mededingingsbeleid evenwel 

inn een stimulans voor de nationale productie en een neerwaartse druk op het algemeen 

prijspeil.. Het model in hoofdstuk 5 helpt bij het maken van onderscheid tussen de prijs-

effectenn van toegenomen concurrentie (die in beginsel niet vragen om een reactie van de 

centralee bank) en andere factoren die van invloed zijn op het algemene prijspeil. 
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Eénn van de uitdagingen waarvoor de Unie zich momenteel geplaatst ziet. is de 

voorzienee uitbreiding van de Europese Unie in oostelijke richting. Het gaat op termijn om 

tenminstee twaalf nieuwe lidstaten, ofwel 125 miljoen mensen. Het gemiddelde prijsniveau 

inn de kandidaatlidstaten dat momenteel relatief laag ligt zal naar verwachting con-

vergerenn in de richting van het EU-niveau; hetzij door binnenlandse prijsstijgingen, hetzij 

doordatt de betreffende valuta's duurder worden ten opzichte van de euro. Anders gezegd, 

dee munten van de kandidaatlidstaten zullen een reële appreciatie vertonen. Hoofdstuk 

66 probeert licht te schijnen op de invloed van de timing van de EU-uitbreiding op het 

gedragg van de reële wisselkoers tussen de munten van de nieuwe lidstaten en de euro. 

Hoofdstukk 6 beziet twee gebeurtenissen die een substantiële invloed kunnen hebben op 

hett relatieve prijspeil: product! viteitsschokken in de kandidaat lidstaten en de afname van 

handelsbelemmeringenn die samenhangt met EU-toetreding. Uit de analyse komt naar 

vorenn dat uitstel van de EU-uitbreiding de nieuwe toetreders meer tijd zou geven voor 

hett wegwerken van hun productiviteitsachterstand, met als gevolg dat de verwachte reële 

appreciatiee van de valuta van de nieuwe lidstaten op het moment van toetreding beperk-

terr is. Het effect van uitstel blijk t evenwel relatief gering te zijn. Daar komt bij dat een 

snellee EU-toetreding ertoe kan bijdragen dat de reële wisselkoers minder gevoelig wordt 

voorr productiviteitsschokken in de kandidaatlidstaten. Dat geldt met name voor de 

korte-termijnreactiee van de reële wisselkoers op tijdelijke onverwachte productiviteits-

ontwikkelingen.. Een en ander hangt samen met het feit dat een productiviteitsschok 

alleenn doorwerkt in de reële wisselkoers voor zover de betreffende schok een prijsveran-

deringg in niet internationaal verhandelde goederen veroorzaakt, in combinatie met de 

vewachtingg dat EU-toetreding via een daling van de handelskosten tot een afname van 

hett belang van niet verhandelde goederen leidt. 






