
 

 

Internationale Economie 

 

Vraag 1 (Handel): Nieuwe conflicten, nieuwe vrienden voor Europa? (30% van 
het puntentotaal) 
 

De Amerikaanse president Donald Trump gaat de strijd aan met het Amerikaanse 
handelstekort. Als onderdeel van een assertiever handelsbeleid zal de Amerikaanse 
regering hogere tarieven heffen op diverse staal- en aluminiumproducten. Deze 
tariefverhogingen treffen alle handelspartners, inclusief de westerse bondgenoten 
zoals de EU, Canada en Mexico. 
 

Vraag 1.1: Analyseer de impact van deze tariefverhogingen op 1) de Europese handel 
en 2) de Amerikaanse welvaart aan de hand van een grafische analyse. 
 

Vraag 1.2: Stel dat de Amerikaanse regering een alternatief handelsbeleid zou voeren. 
In plaats van tariefverhogingen zou het hogere technische eisen opleggen aan alle 
geïmporteerde staalproducten. Analyseer aan de hand van een grafische analyse van 
twee landen (Eu en VS) de toestand voor de invoering van deze hogere eisen (stel dat 
er perfecte vrijhandel tussen beide landen is) en de toestand na de invoering van deze 
maatregelen. De EU is meer efficiënt dan de VS in de staalindustrie. 
 

Vraag 1.3: Ook Canada wordt getroffen door de handelsmaatregelen van de VS. 
Tegelijkertijd heeft ze echter vergaande handelsakkoorden met de EU afgesloten, 
CETA genaamd (ratificatieprocedures lopend). Stel dat de uiteindelijke uitkomst van 
dit handelsconflict met de VS is dat de EU tariefverhogingen oplegt aan de VS (als 
vergelding), maar Canada vrijwaart van zulke maatregelen. Verklaar aan de hand van 
een grafische analyse van de drie landen (EU, VS en Canada) de situatie voor de 
tariefverhogingen (perfect vrijhandel tussen de drie landen) en de situatie na de 
tariefverhogingen. Stel dat Canada en de VS “uitvoerende producenten zijn” en EU en 
“invoerende producent” is. Leg grondig alle effecten uit. 
 

Vraag 2 (Handel): (20% van het puntentotaal). 
 

Evalueer volgende stellingen, grafisch en met woorden, met duidelijke economische 
argumenten en inzichten uit de handelstheorie.  
 
“Meer productieve bedrijven halen meer voordeel uit meer vrijhandel.” 
 
“Volgens het HO-model zal internationale immigratie leiden tot voordelen voor alle sectoren 
van alle (beide) landen.” 
 
Vraag 3 (Macro): Normalisatie van het monetair beleid (30% van het puntentotaal). 
 
De belangrijke westerse centrale banken zijn hun onconventioneel monetair beleid aan het 
afbouwen. De Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve - FED) staat hier al verder in de 
de Europese Centrale Bank (ECB) 
 
Vraag 3.1: De ECB voert een onconventioneel monetair beleid. Geef voor- en nadelen (telkens 
twee) van zo’n beleid. ??Verklaar grafisch?? 
 



 

 

Vraag 3.2:  
Indien de ECB zou kiezen voor een verhoging van de nominale intrestvoet. Wat zijn de 
gevolgen voor de op de geld- en wisselmarkten tussen/in de VS en de Eurozone. Verklaar 
grondig alle effecten.  
 
Vraag 3.3: Zou een expansief monetair beleid leiden tot duurzame economische groei? 
Verklaar 
 
Vraag 4 (Macro): ….. (20% van het puntentotaal) 
 
Hier krijg je twee stellingen over iets wat met macro te maken heeft maar wat we niet direct in 
de les hebben gezien. De bedoeling is dat je dan met je eigen mening deze stellingen 
evalueert. De stellingen ben ik vergeten. 
 
Was iets van dat een eengemaakt budgettair beleid voor alle lidstaten van de EU een goed 
idee was denk ik?  
 
 


