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Opgave 4 Protectie een lapmiddel? 

De overheid van het ontwikkelingsland Pesthan gebruikte van 1995 tot 
2015 het infant industry argument om de importen te beperken. Zij 
verhoogde daartoe de importheffingen en stelde importquota in.  
De nationale munt, de pesto, is vrij inwisselbaar. 

1p 15 Leg uit dat importheffingen de vraag naar importen kunnen beperken. 

2p 16 Leg uit dat beperking van de importen binnenlandse bedrijven in Pesthan 
de kans geeft om na verloop van tijd beter te kunnen concurreren op de 
wereldmarkt. 

In 2015 krijgt het Economisch Adviesorgaan (EA) van de nieuwe regering 
de opdracht om te onderzoeken of vermindering van de belemmeringen 
op importen mogelijk gunstig kan zijn voor gezinnen en bedrijven in het 
land. Het EA presenteert informatie van Pesthan in tabel 1 en van 
vergelijkbare ontwikkelingslanden in grafiek 1 en 2. 

Tabel 1 macro-economische waarden van Pesthan in miljard pesto 

1995 2015 

C particuliere consumptie  120   140  

Ibruto bruto-bedrijfsinvesteringen  12,5  15  

Obruto bruto-overheidsbestedingen  56   57 

E exportwaarde goederen en diensten 18  22,5  

M importwaarde goederen en diensten 20    25  

Een indicator voor de openheid van de economie wat betreft de 
internationale handel is de internationale handelsquote, berekend volgens 
onderstaande formule. In het jaar 1995 bedroeg deze 0,20. 

internationale handelsquote  
egd mgd

bbp



 waarbij:  egd  exportwaarde goederen en diensten 
mgd  importwaarde goederen en diensten 
bbp  bruto binnenlands product 

2p 17 Bepaal met een berekening of de internationale handelsquote van 
Pesthan in 2015 is toe- of afgenomen ten opzichte van 1995. 

Het EA stelt: “De stijging van de exportwaarde van goederen en diensten 
is niet alleen een gevolg van het protectionistische beleid, gericht op 
versterking van opkomende bedrijven. Het kan ook zijn veroorzaakt door 
een waardeverandering van de pesto. Deze waardeverandering kan ook 
hebben bijgedragen aan de stijging van het binnenlandse prijsniveau.” 
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2p 18 Leg uitsluitend met behulp van informatie uit tabel 1 uit dat de stijging van 
de exportwaarde in de periode 1995-2015 veroorzaakt zou kunnen zijn 
door een waardeverandering van de pesto.  

1p 19 Leg uit dat het prijsniveau in Pesthan kan zijn toegenomen als gevolg van 
depreciatie van de pesto. 

Grafiek 1 verandering internationale handelsquote en bbp bij 
vergelijkbare ontwikkelingslanden 

Grafiek 2 verandering internationale handelsquote en Gini-
coëfficiënt bij vergelijkbare ontwikkelingslanden 

Op basis van de informatie in grafieken 1 en 2 adviseert het EA om meer 
vrijhandel toe te laten. Het EA stelt dat hierdoor: 
i. de arbeidsmarkt verkrapt zodat de lonen in het land verder kunnen

stijgen en 
ii. de inkomensverdeling gelijker wordt.

3p 20 Licht het advies van het EA toe. Besteed aandacht aan onderdelen i. en ii. 
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