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Opgave 3  Importheffing 

 10 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Bij stelling i: Het saldo handelsbalans van de VU met Cinai loopt op

van –160 in 2000 naar –423 in 2020. Dit is een aanwijzing voor de 
verslechtering van de internationale concurrentiepositie van de 
producenten van de VU ten opzichte van hun concurrenten uit Cinai 
of 
De export naar Cinai als percentage van het bbp was in 2000 gelijk 
aan 3% (90 / 3.000) en in 2020 is dit 2,1% (96 / 4.550). Er is sprake 
van een daling van de exportquote en dat is een aanwijzing voor een 
verslechtering van de internationale concurrentiepositie  1 

• Bij stelling ii: In het tijdvak is de totale handel (import + export)
gestegen van 340 in 2000 naar 615 in 2020. Dit is een stijging van 
81%. Het bbp is in dezelfde periode gestegen van 3.000 naar 4.550 
(52%). De totale handel is relatief veel meer gestegen dan het bbp van 
de VU. Hierdoor is de economie afhankelijker geworden van goederen 
uit Cinai 1 

Opmerking 
Voor het toekennen van het tweede scorepunt dienen zowel import als 
export te zijn verwoord. 

11 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• Qv = Qa geeft +4P = 800 dus P = VU$ 200.

Door de invoerheffing van VU$ 60 wordt de prijs van batterijen uit 
Cinai:150 + 60 = VU$ 210   1 

• Omdat de importprijs hoger wordt dan de binnenlandse prijs zal er
helemaal geen import meer zijn uit Cinai 1 

12 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• P = 150 invullen:

Qv = – 450 + 675 = 225 miljoen en Qa = 150 – 125 = 25 miljoen  
Het vraagoverschot is 225 – 25 = 200 miljoen stuks 1 

• Dit wordt voor 90% uit Cinai opgevuld = 180 miljoen. De importwaarde
van de batterijen uit Cinai daalt met 180 mln x 150 = VU$ 27 miljard 
(want de binnenlandse prijs van VU$ 200 ligt onder de importprijs na 
de importheffing van VU$ 210) 1  
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13 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Cinai kan door directe investeringen in de VU daar bedrijven opzetten

en daar produceren waardoor ze toetreden tot de binnenlandse markt.
Hierdoor gelden de importheffingen niet meer 1 

• De kapitaalinvoer maakt het mogelijk dat de import van batterijen kan
worden verminderd / (dat de VU zelf kan gaan exporteren) en dat is
gunstig voor de saldo lopende rekening 1 

• De kapitaalinvoer zorgt ervoor dat, indien deze buitenlandse
investeringen in de VU rendabel zijn, later (een deel van) de winst naar
Cinai terugvloeit, waardoor de (primaire) inkomensrekening van de VU
(als onderdeel van dezelfde lopende rekening) ongunstig wordt
beïnvloed 1

14 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
• Cinai zal reageren met protectionistische tegenmaatregelen op de

importheffing van de VU (waardoor er sprake is van een sequentieel
spel) 1 

• Door de toenemende protectie worden producten op alle
goederenmarkten, dus ook op de binnenlandse markt van de VU
(schaarser en) duurder. Hierdoor kunnen de (consumptieve)
bestedingen en daarmee het bbp van de VU gaan dalen / hierdoor
verslechtert de internationale concurrentiepositie ten opzichte van
andere landen waardoor de export daalt en daarmee het bbp van de
VU 1  

• Als gevolg daarvan daalt de inkomstenbelasting / daalt de productie
waardoor de werkloosheid toeneemt en stijgen de uitgaven aan sociale
uitkeringen / subsidies. Hierdoor zal het financieringstekort juist
oplopen 1
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