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Vraag 1: Handelseffecten van Migratie 
(50 % van het puntentotaal van DEEL 1) 
 
Zuid-Europa wordt momenteel overspoeld door vluchtingen uit Afrika, het Midden-
Oosten en elders. Ook andere regio’s in de wereld worden geconfronteerd met 
gelijkaardige massale immigratiestromen. Uiteraard veroorzaakt dit vele menselijke 
tragedies, maar het fenomeen heeft ook een economische impact. In het bijzonder 
zijn we geïnteresseerd in de impact van dergelijke massale migratiestromen op de 
handel van de bestemmingslanden. 
 
Eén bepaald theorema van het Heckscher-Ohlin-Samuelson handelsmodel werpt een 
licht op deze zaak. Migratie kan immers worden beschouwd als een plotse (exogene) 
toename in de beschikbare hoeveelheid arbeid in een land, namelijk in het 
bestemmingsland. Gegeven de gebruikelijke assumpties van het model kan men 
stellen dat een toename in de beschikbare hoeveelheid arbeid een effect zal hebben 
op de binnenlandse productie via de allocatie van productiefactoren tussen 
binnenlandse sectoren. Dit zal op zijn beurt leiden tot een effect op internationale 
handelspatronen. 
 
Beantwoord de volgende vragen op basis van het Heckscher-Ohlin-Samuelson 
theorie: 
 
1.1. Welk theorema biedt een relevant inzicht in dit fenomeen? (enkel de naam, 

geen uitleg) 
1.2. Geef/beschrijf dit theorema in woorden.  
1.3. Teken een grafische voorstelling voor dit theorema waarin je de impact 

weergeeft van de toename in de arbeidshoeveelheid op de binnenlandse productie 
in twee sectoren (noem deze sectoren A en B) van de binnenlandse economie 
(Europa). Beschrijf in woorden welke dynamiek zich afspeelt in deze grafische 
voorstelling. 

1.4. Leg in woorden uit, op basis van je inzichten uit vraag 1.3 en uit de theorie, 
welk effect je verwacht van deze massale migratiestroom op de Europese export 
en import. Ga hierbij uit van diverse scenario’s die zich kunnen voordoen in het 
Heckscher-Ohlin-Samuelson model met 2 sectoren en 2 landen. 
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ANTWOORDEN 
 
1.1. Rybczynski Theorema (1 punt) 
 
1.2. Bij gegeven prijzen leidt een stijging van de hoeveelheid van een 

productiefactor tot een meer dan proportionele toename van de productie van het 
goed dat intensief gebruik maakt van die factor en tot een daling van de productie 
van het andere goed. 
 
Belangrijk in dit antwoord: 

- Vermelding assumptie van “gegeven prijzen” of “constante prijzen” 
- Terminologie “intensief” (en zeker niet “overvloedig”) 
- “meer dan proportioneel” is belangrijk, evenals de “daling” in het andere 

goed. 
- Er mag geen melding gemaakt worden van handel binnen dit theorema 

aangezien het geldt voor een gesloten economie. 
 
(2 punten) 

 
1.3. 
 
Meest logische antwoord is gebaseerd op volgende grafiek: 

 
 
Good A is het arbeidsintensieve goed en good B het kapitaalintensieve goed.  
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Meer arbeid = horizontale deel van de Edgeworth box diagram wordt vergroot aan de 
linkerzijde. 
 Nieuw oorsprongspunt voor goed A (A2), zelfde oorsprongspunt voor goed B 
 Lijn door oorsprongspunt verschuift parallel aan de oude lijn, maar nu door 

nieuwe oorspong A2. 
 Allocatiepunt verschuift van punt 1 naar punt 2. 
 Gebruik van K en L nemen toe in de productie van goed A: door de toename 

van beide productiefactoren zal de productie van goed A toenemen. Deze 
productietoename is meer dan proportioneel. 

 Tegelijk: gebruik van K en L in de productie van goed B daalt waardoor de 
productie van goed B daalt. 

 
Een mogelijke alternatieve voorstelling is dezelfde grafiek als gebruikt tijdens de 
lessen, maar waarbij de horizontale en vertikale as qua notatie wordt omgedraaid (K 
en L omgedraaid). In dit geval is A het kaptiaalintensieve goed.  
 
Beide voorstellingen zijn correct, maar de uitleg moet overeenkomen met de 
gebruikte grafiek. 
 

 
 
(4 punten) 
 
 
1.4.Het Rybczynski Theorem wijst op een specifieke reden waarom landen een 
comparatief voordeel kunnen hebben. Indien een land over een grote hoeveelheid van 
een specifieke productiefactor beschikt (relatief t.o.v. andere factor en t.o.v. ander 
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land), dan zal het land zich specialiseren in de productie van het goed dat intensief 
gebruik maakt van deze productiefactor. De efficiëntiewinst wordt gerealiseerd 
doordat deze specialisatie zal leiden tot een meer dan proportionele groei in de 
productie van dat goed.  
 
Scenario 1: Europa is initieel arbeidsovervloedig. Europa zal dan een exporteur zijn 
van arbeidsintensieve producten volgens het Heckscher-Ohlin theorema. Een toename 
in arbeid (o.w.v. migratie) zal dan leiden tot een meer dan proportionele stijging van 
de output van het arbeidsintensieve goed en bijgevolg van de export ervan. HET 
EXPORTPATROON OP BASIS VAN HET COMPARATIEF VOORDEEL 
WORDT DUS VERSTERKT. 
 
Scenario 2: Europa is initieel kapitaalovervloedig. Europa zal dan een importeur zijn 
van arbeidsintensive producten volgens het Heckscher-Ohlin theorema. Door de 
toename van arbeid zal de productie van arbeidsintensieve producten groeien, terwijl 
de productie van kapitaalintensieve goederen zal dalen. Hierdoor is het waarschijnlijk 
dat de import van arbeidsintensieve producten zal dalen en binnenlandse producenten 
vervangen buitenlandse producenten. In een extreme vorm zal Europa een 
arbeidsovervloedig land worden door de massale toename van arbeid via migratie. 
Dan komen we opnieuw in het voorgaande scenario terecht. HET COMPARATIEF 
NADEEL WORDT DUS AFGEZWAKT EN WORDT MOGELIJK OMGEBOGEN 
IN EEN COMPARATIEF VOORDEEL. 
 
(3 punten) 
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Vraag 2: First Best 
(25 % van het puntentotaal van DEEL 1) 
 
Leg uit, aan de hand van een grafische voorstelling, onder welke omstandigheden 
een first mover position in export het onmogelijk kan maken voor latere, kleinere 
spelers om de markt te betreden en succesvol te exporteren, zelfs als die kleinere 
spelers productiever zijn. Op welke manier kan de overheid de kleinere speler 
helpen in deze omstandigheden? 
 
ANTWOORD: 
 
Voorwaarde: toenemende schaalvoordelen (external economies of scale) (1 punt) 
 
Grafisch: 

 
Bij kleine productie (start) zal de late mover een hogere eenheidskost hebben dan de 
first mover in evenwicht (aanbod = wereldvraag). Vandaar kan de late mover niet 
concurreren met de first mover.  
 
(grafiek + uitleg: 2 punten) 
 
Oplossing voor overheid: sluit de binnenlandse markt van internationale handel en 
laat de (binnenlandse) late mover eerst in het binnenland groeien (binnenlands 
evenwicht in punt 2). Dan kan je je opnieuw openstellen voor internationale handel: 
op dat ogenblik kan je gebruik maken van je kostenvoordeel t.o.v. van de first mover. 
Een tijdelijke afwijking van vrijhandel kan dus een optimale strategie zijn. 
 
(2 punten) 
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Vraag 3: Halve waarheden 
(25 % van het puntentotaal van DEEL 1) 
 
Evalueer de volgende stellingen op basis van economische argumenten uit de cursus. 
Geef duidelijk aan welke elementen in de stelling (eventueel) fout zijn, leg uit 
waarom en geef aan hoe de stelling kan worden gecorrigeerd. 
 
3.1. “In het Melitz-handelsmodel wordt de reallocatie van marktaandelen naar de 
meest productieve bedrijven uitsluitend veroorzaakt door de vaste kosten om 
exportmarkten te betreden.” 
 
ANTWOORD: fout in de stelling is het woord “uitsluitend”. 
 
Link tussen productiviteit – vaste exportkost – handel moet duidelijk worden 
uitgelegd. 
 
De reallocatie binnen sectoren vindt plaats door twee effecten: 

1. Selectie-effect op de binnenlandse markt (domestic market selection effect): 
minst productieve bedrijven worden uit de markt gedreven 

2. Selectie-effect op de buitenlandse markt (export market selection effect): 
meest productieve bedrijven zullen exporteren 

 
De minst-productieve bedrijven zullen mogelijk de binnenlandse markt verlaten NOG 
VOORDAT eventuele export wordt overwogen. Dit omdat ze een vaste 
toetredingskost (fixed entry cost) moeten betalen wanneer ze tot de markt 
toetreden en vooraleer ze hun productiviteit kennen (zero-profit productivity cutoff 
level). 
Aangezien er dus 2 effecten plaatsvinden, klopt de stelling niet. 
 
(2 punten) 
 
3.2. “Het Europees extern handelsbeleid heeft zich de afgelopen jaren vooral 
toegelegd op het verlagen van de importconcurrentie via onderhandelingen binnen 
de Wereldhandelsorganisatie.” 
 
ANTWOORD 
 
Absoluut foute stelling – 2 redenen duidelijk te vermelden: 

1. Wereldhandelsorganisatie speelt momenteel nauwelijks een rol. EU gebruikt 
vooral vrijhandelsakkoorden om verdere vrijhandel te realiseren. 

2. Verlagen importconcurrentie is GEEN onderdeel van EU beleid – belangrijkste 
aandachtspunt EU extern handelsbeleid is het verbeteren van de 
buitenlandse-markttoegang voor EU exporteurs. 

 
(2 punten) 


