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Opgave 4 
 
Klagen over kleding 
De Braziliaanse kledingindustrie maakt moeilijke tijden door. De uitvoer neemt af 
en de positie op de binnenlandse markt is verzwakt. 
Op de Braziliaanse markt voor kleding ondervinden fabrikanten uit Brazilië in 
toenemende mate concurrentie vanuit China. Ook de concurrentie vanuit 
Indonesië en Vietnam groeit. 
Braziliaanse fabrikanten oefenen druk uit op de regering maatregelen te nemen 
die de invoer van kleding beperken. De regering geeft toe aan deze druk en 
besluit met ingang van 1 januari 2012 een invoertarief in te stellen van 10% op 
kleding uit China en van 5% op kleding afkomstig uit Indonesië en Vietnam. 
De volgende gegevens zijn bekend over de invoer en uitvoer van kleding door 
Brazilië en China in 2011. 
 
invoer en uitvoer van kleding ( € 1.000) 
 Brazilië China 
invoer 209.268 1.417.249 
uitvoer 184.216 8.250.267 

 
 Van de Braziliaanse invoer van kleding is 34% afkomstig uit China. 
 Van de Braziliaanse uitvoer van kleding is 18% bestemd voor China. 
 
Een journalist van een Braziliaans dagblad beschrijft in een artikel de gevolgen 
van deze regeringsmaatregel voor de welvaart van zijn land. Daarin vermeldt hij 
dat hij verwacht dat na vier jaar de uitvoer van kleding uit Brazilië naar China 
groter zal zijn dan de Braziliaanse invoer van kleding uit China. Hij baseert zich 
hierbij op de gegevens van een onderzoeksbureau, dat uitgaat van een jaarlijkse 
afname van de betreffende uitvoer van 5%, in combinatie met een jaarlijkse 
afname van de betreffende invoer van 22%. 
Verder stelt hij dat de regeringsmaatregel zowel een positief als een negatief 
effect op de welvaart van Brazilië zal hebben. 
 

2p 10 Is de verwachting van de journalist juist of onjuist? Licht het antwoord toe met 
een berekening. 

1p 11 Beschrijf op welke manier de regeringsmaatregel een positief effect op de 
welvaart van Brazilië kan hebben. 

3p 12 Leg de volgende twee negatieve effecten op de welvaart van Brazilië uit: 
 een effect op de koopkracht van de Braziliaanse consument 
 een effect op de allocatie in Brazilië 
 
De Chinese regering dient een klacht in tegen de maatregel van de Braziliaanse 
regering bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en noemt daarbij Indonesië en 
Vietnam. De WTO verklaart de klacht van China gegrond. 
 

2p 13 Leg uit op basis waarvan de WTO de klacht van China gegrond verklaart. 
 




