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E en van de verkiezingsbeloftes van president Trump is het terugbren-
gen van het handelstekort van de Verenigde Staten (VS). Bij zijn 
aantreden begin 2017 bedroeg het handelstekort 505 miljard dol-

lar, en het grootste deel hiervan kwam destijds voor rekening van  China, 
met 310 miljard dollar, gevolgd door Japan (55 miljard), Duitsland (45 
miljard) en Mexico (40 miljard). 
Volgens Trump is het Amerikaanse tekort het resultaat van oneerlijke 
handel, mede door dumping van goedkoop Chinees staal en slechte han-
delsakkoorden. Dit zou ten koste zijn gegaan van de werkgelegenheid in 
de VS. Om zijn verkiezingsbelofte in te lossen heeft Trump onder meer 
invoertarieven ingesteld op Chinese importgoederen ter waarde van 200 
miljard dollar.
Nu, twee jaar later, kunnen we de voorlopige balans opmaken. Eind vorig 
jaar bedroeg het handelstekort van de VS 620 miljard dollar, een stijging 
van 115 miljard sinds zijn aantreden (figuur). Ook wanneer er gecor-
rigeerd wordt voor de omvang van de Amerikaanse economie, blijft er 
 sprake van een toename van het tekort. 
Onderliggend is deze toename toe te schrijven aan de stijging van de 
invoer, terwijl de uitvoer na een vergelijkbare stijging weer is afgenomen 
sinds 2018. Van de landen waar de VS een handelstekort mee heeft, is het 
tekort met China het sterkst toegenomen, tot 370 miljard dollar.
De verklaring voor het opgelopen handelstekort lijkt te liggen bij het 
gevoerde begrotings- en monetaire beleid in de VS. Zo heeft de Ameri-
kaanse economie een positieve impuls gekregen met het doorvoeren van 
de belastinghervorming eind 2017 (een andere verkiezingsbelofte van 

Trump). De extra binnenlandse bestedingen die daarmee zijn uitgelokt, 
hebben geleid tot een stijging van de invoer. Daarnaast zijn de monetaire 
condities verder verkrapt door de Amerikaanse centrale bank, mede naar 
aanleiding van het stimulerende karakter van de belastinghervorming. De 
Amerikaanse concurrentiepositie is hierdoor verslechterd via een duur-
dere dollar, wat zijn weerslag heeft gehad op de uitvoer. 
 ■ Bas Butler en Martin Admiraal (DNB)

D e invoering van de Participatiewet, per 1 januari 2015, viel samen 
met het sluiten van de sociale werkplaatsen voor nieuwe instroom. 
Arbeidsgehandicapten die onder de Wet sociale werkvoorziening 

vielen (Wsw’ers) met een dienstverband ultimo 2014 behouden hun Wsw-
indicatie. Arbeidsgehandicapten met een Wsw-indicatie die ultimo 2014 
op de wachtlijst stonden, verloren deze indicatie echter op het moment 
dat de nieuwe wet inging. Deze arbeidsgehandicapten, en nieuwe cliënten 
met een arbeidsbeperking, komen hierdoor niet meer in aanmerking voor 
een baan bij een sociale werkplaats. Wij hebben onderzocht wat de gevol-
gen zijn van de genoemde afspraken voor de baan kansen van voormalige 
cliënten van de sociale werkplaatsen.
Omdat de Participatiewet uitgevoerd wordt door gemeenten hebben zij 
nu de verantwoordelijkheid om speciale begeleiding te geven aan per-
sonen voor wie een arbeidshandicap is vastgesteld. Hiervoor hebben 
gemeenten instrumenten tot hun beschikking zoals jobcoaching, loon-
kostensubsidies en beschut werk. Daarnaast is in het Sociaal Akkoord, 
dat de sociale partners in 2013 zijn overeengekomen met het kabinet, 
vast gelegd dat werkgevers en overheid gezamenlijk 125.000 extra banen 
 zullen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. 
Positief is dat er qua werk een sterke groei te zien is voor Wsw’ers die eind 
2014 op de wachtlijst stonden. In 2014 had 9 procent van deze groep een 
baan. Dit steeg naar 21 procent in 2017 (figuur). Het merendeel van de 
arbeidsgehandicapten werkt echter, ook drie jaar later, op een tijdelijk 
contract. Bovendien laat onderzoek van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau  zien dat de personen die eind 2014 op de Wsw-wachtlijst stonden 

slechter af zijn dan de groepen Wsw’ers die in 2010–2013 – dus voor de 
invoering van de nieuwe wet – op de die wachtlijst stonden. Mensen in de 
cohorten uit 2010–2013 hebben binnen de twee jaar nadat ze een Wsw-
indicatie kregen vaker een baan gevonden dan het cohort uit 2014. De 
kans op een baan voor het cohort uit 2014 is gelijk aan die voor bijstands-
gerechtigden met dezelfde kenmerken. 
■ William Luiten en Lucy Kok (SEO Economisch Onderzoek)

Afname van het Amerikaanse handelstekort ver uit zicht
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