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Opgave 10
uit een tijdschrift voor economen:
Chinese kimono’s goedkoper
Na lang onderhandelen is China toegetreden tot de wereldhandelsorganisatie WTO* en zal
dit land zijn protectionistische maatregelen geleidelijk afschaffen. Omgekeerd zullen andere
landen hun handelsbeperkingen met China afbouwen. Neem bijvoorbeeld de kimono. Op
een in China geproduceerde kimono werd door Japan een invoerheffing van 50% geheven.
Nu China lid is van de WTO, is dat verleden tijd. Dat is gunstig voor Gong Wei. Deze
Chinese kimonoproducent exporteert al jaren kimono’s naar Japan. Voor een kimono vraagt
Gong Wei aan de importeur omgerekend 50 dollar. Gong Wei gaat ervan uit dat de
prijselasticiteit van de vraag naar kimono’s in Japan 0,8 bedraagt.
*De WTO streeft naar internationale vrijhandel door het afschaffen van
handelsbelemmeringen.
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Noem een ander voorbeeld van een protectionistische maatregel dan invoerheffingen.
De invoerheffing op Chinese kimono’s is een voorbeeld van een ...(1)... protectiemaatregel
en kan gezien worden als een ...(2)... belasting die terechtkomt in de ...(3)... schatkist.
Wat moet in de plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
bij (1) tarifaire / non-tarifaire
bij (2) directe / indirecte
bij (3) Chinese / Japanse
Bereken met hoeveel procent de importprijs van kimono’s in Japan daalt door het wegvallen
van de invoerheffing.
Door het wegvallen van de invoerheffing zal de prijs die Gong Wei voor zijn kimono’s aan
de importeur vraagt ...(1)...; zijn afzet van kimono’s in Japan ...(2)... en de omzet die hij
met kimono’s in Japan behaalt ...(3)....
Wat moet in de plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te
krijgen?
bij (1) dalen / stijgen / gelijk blijven
bij (2) daalt / stijgt / blijft gelijk
bij (3) daalt / stijgt / blijft gelijk
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