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Opgave 3
Vrijheid blijheid?
Wereldwijd belanden economieën in een recessie: de productie neemt af en de
werkloosheid neemt toe. Ook de economie van het denkbeeldige land Ferronia
krijgt daarmee te maken.
Er wordt door diverse partijen druk op de regering van Ferronia uitgeoefend om
met invoerbelemmeringen de binnenlandse bedrijven te beschermen tegen
buitenlandse concurrentie. Zo pleit de rundvleessector van Ferronia voor een
belasting op ingevoerd rundvlees (invoerheffing) met als argument dat daardoor
de werkloosheid in de rundvleessector in Ferronia zal afnemen.
Volgens een econoom is dat een slecht voorstel. Om zijn visie toe te lichten
schrijft hij een artikel (zie samenvatting) waarin hij op basis van een model de
effecten van het voorstel van de rundvleessector op de Ferroniaanse welvaart
analyseert (zie figuur waarin de letters A tot en met G vlakken weergeven).
De econoom stelt dat de rundvleessector van Ferronia op lange termijn
gebaat is bij internationale handel zonder handelsbelemmeringen
(vrijhandel), zeker als daartoe samenwerking binnen de
World Trade Organisation (WTO) wordt gezocht. Om de internationale
concurrentie met succes het hoofd te kunnen bieden, moet volgens de econoom
de rundvleessector van Ferronia wel gaan innoveren. Deze stelling baseert hij
onder andere op enkele onderzoeksgegevens van de rundvleessector in
Ferronia en de concurrerende landen (zie tabel).
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Leg met behulp van in de figuur vermelde hoeveelheden uit dat de invoerheffing
leidt tot een afname van de werkloosheid in de rundvleessector van Ferronia.
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Noem de vlakken uit de figuur die het door de econoom bedoelde verlies van
maatschappelijke welvaart in Ferronia weergeven.
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Leg uit hoe het wereldwijd instellen van invoerbelemmeringen om binnenlandse
bedrijven te beschermen kan leiden tot verergering van de recessie.
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Geef een verklaring voor de verwachting van de econoom met betrekking tot de
stabiliteit van de door hem bedoelde (vrijhandels)overeenkomst.
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Onderbouw met behulp van de tabel de stelling van de econoom dat de
rundvleessector in Ferronia moet innoveren. Betrek daarbij de gegevens 1 tot en
met 4 uit de tabel. Gebruik voor de onderbouwing ongeveer 100 woorden.
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samenvatting artikel
 De invoerheffing kan op korte termijn leiden tot minder werkloosheid in de
rundvleessector van Ferronia.
 Uit de figuur blijkt echter dat, uitgaande van het surplus, de invoerheffing
leidt tot een verlies van maatschappelijke welvaart in Ferronia.
 De regering van Ferronia moet binnen de WTO pleiten voor een
overeenkomst om alle handelsbelemmeringen af te schaffen. Dat is een
effectieve manier om de wereldwijde recessie te bestrijden. Zo’n
overeenkomst zal stabiel blijken te zijn, omdat onderhandelingen binnen de
WTO het karakter van een herhaald spel hebben.
 De rundvleessector heeft uiteraard last van de recessie maar kampt toch
vooral met een structureel probleem. Uit de tabel blijkt dat de sector moet
innoveren om op langere termijn tot een hogere productie te komen. De
invoerheffing is contraproductief, omdat deze de noodzaak tot innovatie
kleiner maakt zodat het echte probleem dus niet wordt opgelost.

figuur

rundvleesmarkt Ferronia

prijs
(P)
aanbod van in Ferronia
geproduceerd rundvlees

A

B

prijs na invoerheffing
invoerheffing

C

D

E

F

wereldmarktprijs

G
vraag naar rundvlees
in Ferronia
Q1

Q2

Q3

Q4
hoeveelheid (Q)

tabel
gegevens rundvleessector
(gemiddelde procentuele verandering in de onderzoeksperiode)

Ferronia
2,5
4,2
0,75
1,6

concurrerende landen
2,75
1,1
2,25
n.v.t.

1 loonsom per arbeidsjaar
2 productie
3 arbeidsproductiviteit
4 prijsconcurrentiepositie* )
*) procentuele prijsontwikkeling buitenlands geproduceerd rundvlees min
procentuele prijsontwikkeling binnenlands geproduceerd rundvlees
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