
(Dit	  zijn	  de	  vragen	  zoals	  ik	  ze	  me	  herinner,	  vraagstelling	  was	  op	  het	  examen	  lichtjes	  
anders)	  
	  
2	  Delen,	  elk	  op	  de	  helft	  van	  de	  punten.	  
	  
DEEL	  1	  -‐	  INTERNATIONALE	  HANDEL	  
	  
Vraag	  1	  (60%)	  
Internationale	  handel	  tussen	  ontwikkelingslanden	  en	  het	  westen.	  
	  
1.1	  Ricardo.	  Evalueer	  deze	  stelling	  algebraïsch	  en	  met	  woorden:	  'Internationale	  handel	  
tussen	  het	  westen	  en	  de	  ontwikkelingslanden	  heeft	  voor	  sommige	  westerse	  
consumenten	  een	  negatieve	  invloed	  op	  hun	  welvaart.'	  
1.2	  HOS-‐model.	  
a)	  Ga	  uit	  van	  een	  prijsdaling	  van	  de	  productiefactoren,	  toon	  grafisch	  en	  in	  woorden	  aan	  
welke	  effecten	  dit	  heeft.	  
b)	  Wat	  betekenen	  bovenstaande	  effecten	  voor	  de	  welvaart	  van	  de	  westerse	  
consumenten?	  	  
	  
Vraag	  2	  (40%)	  
Handelsconflict	  tussen	  Europa/VS/Mexico	  en	  China.	  China	  neemt	  protectionistische	  
maatregelen	  om	  haar	  industrie	  van	  schaarse	  grondstoffen	  (magnesium	  etc.)	  te	  
beschermen.	  	  
2.1	  (vergeten)	  
2.2	  Wat	  zijn	  de	  gevolgen	  van	  een	  exportbelasting	  en	  een	  exportquotum?	  Bespreek	  
grondig	  grafisch	  en	  in	  woorden	  en	  vermeld	  hierbij	  de	  gevolgen	  voor	  de	  consumenten	  in	  
Europa	  en	  China,	  de	  producenten	  en	  de	  overheid.	  Welke	  maatregel	  zal	  vanuit	  Europees	  
en	  Chinees	  standpunt	  de	  voorkeur	  genieten?	  
2.3	  Wat	  is	  het	  Geschillenbeslechtingsmechanisme?	  Hoe	  is	  dit	  toepasbaar	  op	  het	  huidige	  
handelsklimaat	  tussen	  Europa	  en	  China?	  Verwerk	  hierin	  het	  Europese	  Externe	  
Handelsbeleid	  
	  
	  
DEEL	  2	  -‐	  INTERNATIONALE	  MONETAIRE/FINANCIËLE	  ECONOMIE	  
	  
Kies	  2	  van	  de	  volgende	  3	  vragen	  en	  los	  ze	  op.	  
	  
1.	  Hoe	  kan	  een	  muntunie	  de	  effecten	  van	  een	  asymmetrische	  schok	  versterken?	  
	  
2.	  Een	  vraag	  over	  koopkrachtpariteiten	  
	  
3.	  Stel:	  de	  conjunctuur	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  floreert.	  Welke	  gevolgen	  heeft	  dit	  voor	  de	  
Euro/Dollar	  wisselkoers?	  


