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VOORBEELDEXAMENVRAGEN 
 
Vraag 1: China en de Wereldhandel 
 

1.1. De prijs van kleding in westerse landen is, dankzij de opkomst van nieuwe 
industrielanden (o.a. China), stelselmatig gedaald gedurende de afgelopen jaren. 
Welke implicaties heeft deze prijsevolutie voor de Westerse samenleving volgens het 
Stolper-Samuelson theorema (gebruik hiervoor een grafische voorstelling)? Welke 
veronderstellingen en assumpties zijn nodig om dit theorema theoretisch mogelijk te 
maken? Stellen we de theoretisch verwachte implicaties ook in de realiteit vast? Leg 
uitvoerig uit. 

 
1.2. Enkele toonaangevende economisten hebben er recent op gewezen dat het 

Rybczinski Theorema bijzonder relevant is voor de Chinese industriële sector, omwille 
van de grote potentiële instroom van arbeidskrachten vanuit de Chinese 
landbouwgebieden naar de Chinese geïndustrialiseerde kuststreken. Gaat u akkoord 
met deze visie? Leg het Rybczinski Theorema uit en bespreek de gevolgen van de 
instroom van arbeidskrachten op het handelspatroon van de geïndustrialiseerde 
Chinese kuststreken. 

 
1.3. Anders-globalisten stellen dat de internationale handelsliberalisering, als deel 

van het fenomeen globalisering, ernstige milieuschade veroorzaakt. In het geval van 
China is dit zeer relevant, aangezien de Chinese economische expansie grote 
gevolgen heeft voor het leefmilieu. Kan een protectionistisch handelsbeleid bijdragen 
tot het verbeteren van het milieu? Is dit de beste oplossing? Leg uit. 

 
 
Vraag 2: Eigen Goederen Eerst! 
 
In tijden van economische crisis weerklinkt vaak de oproep om producten uit eigen land te 
kopen (Koop Belgisch, Koop Duits, Koop Amerkaans!...). Dit zou de eigen economie 
versterken in plaats van de voordelen te gunnen aan buitenlandse bedrijven. Uiteraard is dit 
een kortzichtige visie op de wereldeconomie waarin alle landen onderling sterk geïntegreerd 
zijn. Niettemin blijft deze zogenaamde “home bias” een interessant fenomeen dat ook 
binnen de handelstheorieën een plaats heeft gevonden, al dan niet terecht. 
 
2.1. Beargmenteer de volgende stelling op basis van het Standaard Handelsmodel, gebruik 
makend van de gepaste grafiek: “Indien een home bias effect ontstaat, ontstaat tegelijk een 
groeivertekening die leidt tot een ruilvoetverslechtering in de binnenlandse economie.” 
 



2.2. Men zou natuurlijk ook deze oproep vanuit een ander perspectief kunnen zien. 
Bijvoorbeeld kan men argumenteren dat Europese producten gemiddeld gesproken worden 
geproduceerd met een milieuvriendelijkere technologie. Bijgevolg steun je het milieu van 
zodra je Europese producten koopt in plaats van bijvoorbeeld Chinese. Wat is jouw 
persoonlijke mening omtrent deze visie? Gebruik hierbij economische argumenten. 
 
 
Vraag 3: Groot versus Klein: Handel voor iedereen 
 
3.1. Evalueer zowel grafisch als in woorden de volgende stelling: “Grote landen winnen 
vanuit welvaartsoogpunt meer bij tariefverlagingen dan kleine landen.” 

 
3.2.  Evalueer in woorden de volgende stelling: “In het Ricardiaans handelsmodel heeft 

landgrootte geen impact op het handelspatroon, terwijl in het Heckscher-Ohlin-
Samuelson-model landgrootte een belangrijke rol speelt aangezien het de comparatieve 
voordelen bepaalt.” 
 

Vraag 4: Iets nieuws onder de zon?  
 
Hieronder vindt u een (geparafraseerd) fragment uit een recent persbericht van de Europese 
Commissie (26 juli 2013). Europees Commissaris voor de Externe Handel, Karel De Gucht, 
kondigt hierin aan dat een vriendschappelijke overeenkomst werd gesloten met China 
omtrent een handelsconflict dat ontstond naar aanleiding van Chinese dumpingprijzen op de 
Europese markt voor zonnepanelen. 
 
Beantwoord onderstaande vragen op basis van dit fragment en inzichten uit de cursus. 
 
 
Fragment:  
 
We vonden een vriendschappelijke oplossing voor het EU-China handelsconflict rond 
zonnepanelen. Dit zal leiden tot een nieuw marktevenwicht met duurzame prijzen. 
 
Na weken van intensieve onderhandelingen hebben we een akkoord bereikt. De Europese 
Commissie is tevreden met het voorstel van China aangezien het past in het huidig Europees 
handelsbeleid. We zijn ervan overtuigd dat de Chinese prijsaanpassingen de Europese markt 
voor zonnepanelen zal stabiliseren en de schade van de dumpingpraktijken zal herstellen. 
 
De Europese Commissie besliste eerder om provisioneel anti-dumping maatregelen op te 
leggen aan geïmporteerde Chinese zonnepanelen. Deze bedroegen gemiddeld 47.6 %. Nu 
worden deze anti-dumpingmaatregelen omgezet in minimumprijzen opgelegd door de 
Chinese overheid aan Chinese producenten (zogenaamde price undertakings). 
 
1.1. Maak een grafische analyse waarin je de twee gekozen beleidsopties vergelijkt (twee 

gescheiden grafieken a.u.b.): anti-dumpingmaatregelen (in de vorm van 
tariefverhogingen door het binnenland) versus minimumprijzen opgelegd door de 



buitenland. Vergelijk grafisch en in woorden de impact op de internationale handel, de 
prijzen en de welvaart voor het binnenland (EU). Is het bereikte akkoord een goede zaak 
voor Europa? 

1.2. Anti-dumpingmaatregelen zijn een populair handelsbeleidsinstrument in het beleid 
van de Europese Unie. Het is bovendien een instrument dat voldoet aan de voorwaarden 
van de Wereldhandelsorganisatie, hoewel het afwijkt van het meest-begunstigde-natie-
principe (most favourite nation principle, MFN). Welke andere beleidsinstrumenten 
worden eveneens als MFN-afwijking toegestaan? En leg uit. 

1.3. Europa dacht een first mover advantage te hebben in de sector van de zonnepanelen. 
Initieel groeide inderdaad de Europese export van zonnepanelen indrukwekkend. Helaas 
verloor Europa deze concurrentiële positie in snel tempo door de opkomst van Chinese 
producten. Leg deze evolutie uit aan de hand van de inzichten uit handelstheorieën met 
externe schaalvoordelen, grafisch en in woorden. 

1.4. Europese producenten van zonnepanelen zoeken intussen hun heil in de 
ontwikkeling van nieuwe producten (bv. zonnepanelen ingebouwd in dakpannen). 
Dergelijke productdifferentiatie kan inderdaad aanleiding geven tot nieuwe 
handelsstromen, zoals o.a. weergegeven in het Dixit-Stiglitz Handelsmodel. Er gelden 
echter een aantal belangrijke voorwaarden/assumpties binnen dit model opdat 
productdifferentiatie plaatsvindt én leidt tot internationale handel. Welk zijn deze 
assumpties aan de vraag- en aanbodzijde (geen verdere uitwerking!).  

1.5. Enkele Europese producenten van zonnepanelen overleefden de opkomst van de 
Chinese zonnepanelen dankzij hun hoge productiviteit. Leg uit, aan de hand van een 
grafiek, waarom een hogere productiviteit sommige bedrijven helpt te overleven in 
exportmarkten. 

 
 
 


