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Zuidoost-Azië
Opgave 5  ASEAN en China
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen.

2p

2p

2p

4p

18

19

20

21

Sinds 2010 vormen een aantal ASEAN-landen samen met China een
nieuw handelsblok (de ACFTA, zie bron 1). De Filipijnen en Indonesië
hadden meer twijfels over het vrijhandelsverdrag met China dan Maleisië,
Singapore en Thailand.
Beredeneer vanuit de economische dimensie dat juist de Filipijnen en
Indonesië meer twijfels hadden.
Gebruik bron 2.
Binnen de ACFTA hebben landen de keuze om producten van gevoelige
of kwetsbare industrieën te beschermen.
Noteer de cijfers 1 tot en met 4 uit bron 2 op je antwoordblad.
Schrijf achter elk cijfer het land dat deze keuze heeft gemaakt.
Kies uit: Indonesië, Maleisië, Singapore en Thailand.
Gebruik de kaartbladen van Zuidoost-Azië.
Binnen de ASEAN pleitte vooral Singapore voor een vrijhandelsverdrag
met China. Hierbij speelden een economisch en een sociaal-cultureel
kenmerk van Singapore een belangrijke rol.
Geef dit economische en dit sociaal-culturele kenmerk van Singapore.
Gebruik bron 1.
Walden Bello, hoogleraar sociologie en Ganeshan Wignaraja, econoom bij
de Aziatische ontwikkelingsbank, verschillen van mening over de
betekenis van het vrijhandelsverdrag met China.
Geef
 een argumentatie waarmee Bello zijn mening kan onderbouwen;
 een argumentatie waarmee Wignaraja zijn mening kan onderbouwen.
Ga in je argumentaties uit van de betekenis van het vrijhandelsverdrag
met China voor landen als Laos en Myanmar.
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bron 1
Oost-Azië vormt net als de EU één markt
Sinds 2010 vormen de ASEAN-landen de Filipijnen, Indonesië, Maleisië,
Singapore en Thailand samen met China een nieuw handelsblok (de
ACFTA: ASEAN-China Free Trade Area). Dit handelsblok telt veel meer
inwoners dan de EU in Europa en de NAFTA in Noord-Amerika. In 2015
traden ook Vietnam, Laos, Cambodja en Myanmar toe tot de ACFTA.
De onderlinge invoerheffingen zijn verdwenen, maar als een land een
product bestempelt als ‘gevoelig’ of ‘kwetsbaar’ mag het de eigen
producenten beschermen door importbelasting op dat gevoelige product
te heffen.
De verwachtingen van het nieuwe vrijhandelsverdrag lopen sterk uiteen.
Hoogleraar sociologie Walden Bello noemt het “een herhaling van de
arbeidsverdeling in koloniale tijden”. Ganeshan Wignaraja, econoom bij
de Aziatische Ontwikkelingsbank, is juist erg positief over het verdrag.
“Het wordt uiteindelijk één groot productie- en handelsgebied”, stelt hij. De
Aziatische Ontwikkelingsbank voorspelt tien procent groei per jaar voor
het handelsblok.
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